فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحدگرمسار
سال چهاردهم ،شماره  ،1بهار 1911
صص 111-181

طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران
فرشته وثوق ،1غالمعلی احمدی ،2امیرحسین محمد داوودی ،9نرگس حسن مرادی

4

چکیده

پژوهش توصیفی -پیمایشی حاضر با هدف ،طراحی مدل ارزیابی عملکرد پژوهش برای دانشگاههای آزاد اسالمی شهر
تهران به انجام رسیده است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی -توسعهای و از لحاظ روش آمیخته میباشد .در پژوهش
حاضر پس از بررسی متون و پژوهشهای پیشین و اسناد باالدستی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد پژوهش استخراج
گردید .سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان کلیدی ،شامل متخصصین حوزه ارزیابی عملکرد پژوهش در
آموزش عالی که صاحب اثر یا عمل در خصوص ارزیابی عملکرد بودهاند (بخش نظری) و همچنین رؤسا ،معاونین و مدیران
پژوهشی فعلی و قبلی دانشکدهها و دانشگاههای جامع شهر تهران (بخش اجــرایی) ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهای اثرگذار بر
ارزیابی عملکرد پژوهش شناسایی و مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش طراحی و سپس مورد اعتباربخشی قرارگرفته است.
روش نمونه گیری در بخش مصاحبه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده است  .جامعه آماری بخش کمی شامل اعضای هیئت
علمیدانشگاههای جامع آزاد اسالمیشهر تهران و روش نمونهگیری تصادفی نسبتی بوده است .ابزار گردآوری اطالعات،
پرسشنامه محقق ساخته ساختاریافته و به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از آزمون آمار توصیفی و تحلیلی از جمله تحلیل عاملی
اکتشافی وتکنیك مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .همچنین پایایی پرسشنامه  0/819از ضریب آلفای
کرونباخ بدست آمده است .یافتهها نشان داد ،مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش مبتنی بر مدل سیستمی و مشتمل بر ابعاد
سه گانه دروندادها با سه مؤلفه و  11شاخص ،بعد فرایند با پنج مؤلفه و  72شاخص و بعد نتایج با چهارمؤلفه و 11شاخص
بوده است .نتایج پژوهش نشان داد از بین ابعاد سهگانه ،بعد فرایند از ضریب تأثیر بیشتری برخوردار بودهاست .همچنین از
بین مؤلفهها ،مؤلفه درآمدزایی و از بین شاخصها ،شاخص امکانات و تجهیزات کارگاهها ،آزمایشگاهها ،کتابخانهها و
سایت ،از ضریب تأثیر بیشتری برخوردار بوده اند؛ لذا بیش از سایر شاخصها باید مورد توجه قرار بگیرد.
کلید واژه ها :ارزیابی ،ارزیابی عملکرد ،پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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مقدمه
در جهان امروز پژوهش و فناوری در توسعه جوامع بشری از اهمیت ویژه برخوردار است .امروزه هر
جامعه برای ادامه حیات و بقای خود به خوداتکایی ،استقالل و تسلط برسرنوشت ،حفظ آرمانها و
آرزوهای خود ،ناگزیر از حرکت در این مسیر است .دانشگاهها پیوسته به عنوان باالترین مرکز
اندیشهورزی و تولید علم جامعه به شمارآمده و بهعنوان یك نهاد اجتماعی دارای کارکردهای ویژهای
میباشند که به آن ارزش و اعتبار خاصی بخشیده است .از مهمترین کارکردها و رسالت هایی این نهاد
میتوان به تولید دانش (پژوهش) اشاره نمود .دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه در بخش
آموزش عالی ،زمینههای الزم را برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور ،از جمله
کسب جایگاه اول علمیو فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و دستیابی به جامعه توسعه یافته
متکی بر اصول اخالقی ،دستیابی به جامعه برخوردار از ویژگی دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و
فناوری ،ارزشهای اسالمیو هویت مــلی را فراهم میسازد (ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشور،
 )1181از طریق این نهاد تسهیل میگردد.
اما آنچه مسلم است آنست که در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راه انجام و
تحقق پژوهشهای آکادمیك مشکالتی وجود دارد که این مشکالت مانع از رسیدن به اهداف مورد
نظر میگردند .علی رغم مشکالت سر راه توسعه پژوهش و موانع بکارگیری آن ،در سال  7019بنیاد
ملی علوم ایاالت متحده 1گزارش مثبتی از توسعه قدرت علمی -پژوهشی کشور ارائه کرده است .این
گزارش نشان میدهد از نظر قدرت علمیایران در سالهای  )119۱( 7006تا  ،)118۱( 7016پنجمین
رشد ساالنه سریع جهان را در تولید مقاالت علمیداشته است .همچنین با توجه به آمار ثبت شده در
پایگاه استنادی بین المللی وب آو ساینس7میزان تولید علم ایران از  10812در سال  7017به  ۱7191در
سال  7012یعنی بیش از  1/6درصد برابر افزایش یافته است (پایگاه استنادی علوم جهان اسالم.)1182،

اگرچه از نظر کمیت اســناد علمی ،کشــور ما رشــد خوبی داشته است اما از کشورهای عقبتر خود
(1 -National Science Foundation )NSF
(2- Web of Science 303 )WOS
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در این مقاله (مانند لهســتان ،ســوئد و ســنگاپور) از شــاخصهای کیفی پایینتری برخوردار
است(صبوری .)۱.:1186،این بدان معنی است که مقاالت مورد نظر از نظر کیفیت از میزان قابل قبولی
برخوردار نبوده و نسبت به مجلههای هم رشته از کشورهای دیگر بر اساس میانگین شاخص نمره
تاثیرگذاری مجلهها ،دارای تأثیرگذاری پایینتر از حد متوسط بوده اند (شاخص کمتر از یك) (عرفان
منش و نوجوان .)66 .:118۱ ،دادههای واقعی نشان میدهند میانگین ارجاعات به مقاالت ایرانیان روند
کاهش قابل توجهی را از  ۱/97در سال  1198به  0/12در سال  1181پیموده است(سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور .)1181 ،اگر چه با ارائه آماری از وضعیت ایران و جهان در تولید علم در سال
 ،7018اکنون در منطقه ،رتبه اول را دارا می باشیم(واحد علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
صنعتی اصفهان  ،)1182،ولی در طـی  1۱سـال اخیر ،جایگاه جهانی ایران به جز موارد معدود در اغلب
شاخصهای توسـعة کشور ،نتایج قابل قبولی نداشته است که بتوان میزان ارتباط این بهبودها با رشد
فزاینده و چشمگیر پژوهش (تولیـدات علمی) کشور را به عنوان یك احتمال مورد بررسی قرار دهد
(احسانی ،اعظمی ،نجفی و سهیلی .)111 :118۱ ،از این رو در تبدیل این علم به ثروت فاصله زیادی تا
جایگاه مناسب کشور داریم و برای رسیدن به اهداف سند چشــم انداز  1101هنوز فاصله زیادی وجود
دارد (عارف و کیانی بختیاری .)1۱ :1181 ،از این رو برای گسترش همه جانبه کشور ،چاره ای جز نگاه
جدی به سیاستهای استاندارد علم ،فنآوری و نوآوری نداریم.
از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسالمی از بدو تاسیس تاکنون در ایران به لحاظ رشد شتابان جمعیت
کشور ،به رفع نیازهای آموزش عالی کشور کمكهای شایان توجهی کرده است .هرچند که دانشگاه
آزاد اسالمی بسیار جوانتر از اکثر دانشگاههای دولتی است ،اما توانسته به تنهایی تاثیر عمدهای در
جذب دانشجو و گسترش آموزش عالی ایران داشته باشد (میرزاده  ،نریمانی و شیرزادکبری:1180 ،
 ،)128از اینرو ضرورت دارد نقش این دانشگاه در توسعه پژوهشی کشور نیز آشکار گردد .لذا بهبود
عملکرد در آن از طریق توسعه مدلهای ازیابی عملکرد میبایست به صورت ویژه مورد توجه و بررسی
قرارگیرد.
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یکی از منابع این آگاهی ،ارزیابی است .هدف اصلی از ارزیابی پژوهشی شناسایی نقاط قوت و ضعف
پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی و ارایه رهنمودهایی برای تعیین خط مشی و حرکت بعدی در زمینه
پژوهش و فناوری است .بی تردید برای انجام ارزیابی نیازمند دراختیار داشتن مدلی متناسب با تواناییها
و ظرفیتهای بالقوه این حوزه میباشیم .از این رو بررسی وضعیت عملکرد پژوهش و توسعة
شاخصهای قابل قبول آن در قالب یك مدل بومیبه عنوان یك ورودی مهم در فرایند سیاستگذاری
علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسالمیو تحقق سیاستهای مرتبط با آن ضروری بوده و میتواند منجر
به بهبود جایگاه علمیو توسعه کشور گردد .همچنین آگاهی دقیق از وضعیت پژوهش و فناوری در
دانشگاهها میتواند اطالعات الزم را به منظور برنامه ریزی ،در اختیار مسئوالن ذیربط قراردهد .از طرفی
دیگر ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاههای آزاد اسالمیدر صورتی که بطور نظاممند صورت گیرد،
این امکان را به مسئوالن مربوطه میدهد که کنترل و بهبود مستمر فعالیتها با دقت بیشتری دنبال شود.
همچنین ایجاد رقابت سالم بین واحدهای دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسالمیاز یك طرف و رقابت با
دانشگاههای دولتی متناظر از طرف دیگر ،میتواند حرکتی سازنده و مؤثر باشد و سرعت ما را در
رسیدن به هدف متعالی دانشگاه در بعد پژوهش تسریع نماید(خلیلی و رجایی.)91 :1192،
تاکنون مدلهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد حوزههای مختلف طراحی شده است .اما اینکه کدام
مدل مناسبترین یا بهترین مدل ارزیابی است ،به هدف سازمان از ارزیابی بستگی دارد و معموالً نیز
ترکیبی از مدلهای مختلف برای ارزیابی به کار گرفته میشود(اسنل و بوهلندرز .)191 :7002 ،1به
همین دلیل ،ضرورت استفاده از مدلهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه و تشخیص
نقاط قوت و ضعف و نواحی قابل بهبود ،مبنای صحیحی جهت برنامه ریزیهای استراتژیك ایجاد
نماید ،بیش از هر زمان دیگر احساس می شود(ابیلی .)11 :1190 ،اما تاکنون مدلی بومیو سیستمی با
توجه به شرایط و امکانات داخلی وظرفیتهای موجود دراین حوزه برای ارزیابی عملکرد آن طراحی
نگردیده است .در حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی با در اختیار داشتن تعدادی شاخصهای پراکنده،
اقدام به ارزیابی عملکرد پژوهش خود مینماید .این شاخصها که از سازمانهای متولی این امر حاصل
1 - Snell & Bohlander
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شدهاند در بیشتر موارد با یکدیگر همپوشانی داشته و منجر به موازیکاری و سردرگمی مجریان گشته و
از جامعیت الزم برخوردار نیست .این امر موجب گردیده کیفیت پژوهشها مورد غفلت قرار بگیرد .در
حقیقت فقدان روشهای استراتژیك ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاهها موجب ابهـام عملکردی آنها
گردیده است .نتایج این ابهام ،موجب ابهـام کیفیت ،عدم رقابت علمی بین دانشگاهها ،عدم رتبهبنـدی
علمی در دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی بر اسـاس شاخصها گردیده است .از این رو حوزه
پژوهشی دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای آن ،مغفول واقع گردیده است .در حالی که
در اختیار داشتن مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد این حوزه باعث میشود تا واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی بتوانند به خوبی از تمام ظرفیتهای بالقوه این حوزه برای رشد و توسعه پژوهش استفاده نمایند.
لذا انتظار میرود طراحی یك مدل سیستمی بومی و مناسب برای ارزیابی عملکرد در حوزه پژوهـــشی،
به مدیریت بهتر عملکرد پژوهش و به تبع آن حفظ  ،توسعه ،تولید و کاربرد دانش کمك کند و عالوه
بر تامین منابع مالی برای دانشگاه آزاد اسالمیاز طریق تجاری سازی دانش ،موجب گسترش و بهبود
وضعیت به ویژه در حوزه پژوهشی آن گردد .از این رو پژوهشگر در این پژوهش در صدد یافتن پاسخ
این پرسش است که چه مدلی را میتوان برای ارزیابی و بهبود عملکرد حوزه پژوهی دانشگاه آزاد
اسالمیطراحی و اعتباربخشی نمود ؟
آجاوی ،کرامتون و ریس )7019(1به بررسی عوامل اثرگذار بر پژوهش پرداختند .این عوامل شامل
ورودیها -1( :استراتژیهای تحقیق -7 ،افراد -1،زیرساختها ،امکانات و درآمدها -1 ،همکاری )
وفرایندها یا مکانیزمهایی همچون -1( :ویژگیهای فردی محققان از جمله مسائل انگیزشی،
 -7ارتباطات ،نظیررهبری حمایتی-1 ،ساختارها) و خروجی ها شامل( -1کیفیت پژوهش-7،کمیت
پژوهش -1 ،تأثیر پژوهش) میگردد .آنها معتقدند تمامی این عوامل در بافت و زمینهای از جمله
 -1موضوعات فردی محقق از جمله تمرکز بیشتر بر تحقیق در مقابل آموزش  -7ساختار ،نظیر شدت
بافت سازمان پژوهش محور به آموزش محور  -1مقررات قرارداشته و از آنها تأثیر میپذیرد .ورنون،

1 - Ajjawi, Crampton & Rees
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اندرسون و مومانی ،)7019(1با هدف تعیین نقش عوامل خارجی و داخلی و بررسی تاثیر آن بر عملکرد
پژوهشی دانشگاهها11 ،سیستم نظام رتبهبندی را واجد شرایط شناخته و مورد بررسی قرار داده اند .این
پژوهشگران بیان نمودند ،تمام این  11سیستم رتبه بندی به صورت صد در صد بر عملکرد پژوهش
متمرکز هستند .و از کل رتبه 26 ،درصد وزن رتبه بندی ها به شاخص های پژوهشی اختصاص دارد .
مؤلفه های مورد بررسی در عملکرد پژوهشی این رتبهبندی ها شامل :معیارهای انتشار  ،ویرایش و
مالکیت معنوی و شاخصهای مورد بررسی شامل -1 :تعداد اسناد علمی -7تعداد نشریات -1تعداد
تقدیرنامه ها  - 1تعداد مقاالت به عنوان نویسنده مسئول  -۱تعداد مقاالت درعلوم طبیعی و یا علوم پایه
و یا مقاالتی که جزو  7۱درصد اول نشریات میباشند  -6تعداد مقاالت با همکاریهای خارج از
دانشگاه  -2تعداد مقاالت با همکاری بینالمللی  -9تعداد مقاالت با همکاری صنعت  -8شماره/درصد
از مقاالت در باالترین ارجاع/حوزه  -10تعداد مقاالت در باالترین ارجاع به عنوان عامل اصلی
 -11شاخصهای پژوهشی توسط مالکیت معنوی (درصد سهم به نمره کل) .تعداد نویسندههای
مختلف از یك موسسه  -17نسبت استنادها در هر انتشار  -11تعداد تقدیرنامه از شرکتهای تولیدکننده
برتر  -11داشتن نشریات میان رشتهای  -1۱نسبت تقدیرنامه ها و مقاالت به نسبت کارکنان  -16درصد
ارجاع به مقاالت صنعتی  -12درصد اچ ایندکس موسسه ،بوده است .فرانکن ،هوکمن و هیمریکس

7

( )7012تالش کردند با بررسی دادههای سیستم رتبهبندی الیدن تأثیر فاکتورهای ارزیابی سیستم
رتبهبندی الیدن بر عملکرد پژوهشی دانشگاه را تحلیل نمایند .نتایج این تحقیق نشان میدهد ،اعتماد،
تفکر جمعی و اتصال به شبکه ها از طریق سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد پژوهشی نوآورانه دانشگاه
تاثیر دارد .آیدین )7012(1از کشور ترکیه در پژوهش خود به این نتیجه رسیدکه بهرهوری تحقیق تحت
تاثیر دو عامل اصلی عوامل خارجی شامل ویژگیهای سازمانی از قبیل ساختار سازمانی و فرصتهای
ارائه شده وهمچنین عوامل داخلی شامل ویژگیهای فردی و متغیرهای جغرافیایی است .زونگ و

1 - Vernon, Andrew & Momani
2 - Frenken, Heimeriks & Hoekman
3 - Aydin
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وانگ )7012(1در پژوهشی با هدف ارزیابی توانایی علمی پژوهشی دانشگاه از طریق مقایسه خروجی
انتشارات آنها ،سه عامل کمیت انتشارات ،کیفیت انتشارات و عامل نفوذ را مورد بررسی قرار دادهاند.
در پژوهشی که توسط بوناکورسی و سکوندی )7012(7بر روی عملکرد دانشگاههای بزرگ اروپا انجام
دادهاند ،شاخـــصهای ارزیابی عملکرد پژوهشـــی دانشگاههای اروپایی را شامل شاخصهای کمی
(مانند تعداد مقاالت ،تعداد ارجاع ها) و شاخصهای کیفی (درصد چاپ در بین برترینها  10تا 7۱
درصدی ،میزان ارجاع در مقالههای برتر) در نظر گرفتهاند .در بخشی از گزارش جامع منتشر شده
توسط سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) در سال ( )701۱با عنوان معیارهای
ارزیابی پژوهش ،توجه و تمرکز محققان بر خروجی پژوهش به عنوان یك امر مهم از عملکرد پژوهشی
بوده است .محققان در این پژوهش به منظور ارزیابی پژوهش چهار بعد را در نظر گرفته و این ابعاد
عبارتند از :بهره وری  -7قابلیت رویت( رویت پذیری)  -1شهرت  -1تأثیر .
احمدی و دیگران ( )1186با هدف بررسی عملکرد پژوهش و فناوری مؤسسات وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری شاخصهای ششگانه شامل :شاخص انسانی ،شاخص عملکردی ،شاخص مالی،
شاخصهای زیرساختی ،شاخص تأثیر و شاخصهای نوآوری را مد نظر قرار داده و برای هر شاخص
زیر شاخص هایی نیز درنظرگرفتند .قمی ،رحمانی و خاکزار( )1186با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی و تحلیل پوششی دادهها با استفاده از شاخص های ورودی ( منابع و تجهیزات ،کادر علمی،
کارکنان حوزه پژوهش)و خروجی مورد استفاده(اختراعات ،انتشار مقاالت ،تألیف و ترجمه کتاب،
طرحهای تحقیقاتی) کارایی نسبی یك دانشگاه دولتی را مورد ارزیابی قرار دادند .شبانکار ،باغ جنتی و
حمیدی( )1186ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در پایگاه استنادی گوگل
اسکوالر طی سالهای  7011-7008پرداختند و نتیجه گرفتند که تعداد کل مدارک ،تعداد کل استنادها
و شاخصهای هرشو جی 1اغلب پژوهشگران مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد.

1 - Zong & Wang
2 - Bonaccorsi & Secondi
3 - H-index & G-index
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روش تحقیق
در پژوهش حاضر پس از بررسی متون و پژوهشهای پیشین و اسناد باالدستی عوامل اثرگذار بر ارزیابی
عملکرد پژوهش استخراج گردید .سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان کلیدی ،شامل
متخصصین حوزه ارزیابی عملکرد پژوهش در آموزش عالی که صاحب اثر یا عمل در خصوص
ارزیابی عملکرد بودهاند(بخش نظری) و همچنین رؤسا ،معاونین و مدیران پژوهشی فعلی و قبلی
دانشکدهها و دانشگاههای جامع شهر تهران (بخش اجــرایی) ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهای اثرگذار بر
ارزیابی عملکرد پژوهش شناسایی و مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش طراحی و سپس مورد
اعتباربخشی قرارگرفته است .روش نمونهگیری در بخش مصاحبه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده است.
در بخش اعتباربخشی مدل ،جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیئت علمی دانشگاههای جامع آزاد
اسالمی شهر تهران به تعداد  1166نفر و نمونه مورد بررسی مطابق با فرمول کوکران  111نفر تعیین
گردید .شیوه نمونهگیری در این بخش به صورت تصادفی طبقهای -نسبتی با رعایت نسبت نمونه به
جامعه صورت گرفته است .ابزار گرداوری دادهها در این بخش ،پرسشنامه محقق ساخته ساختاریافته با
 ۱8سوال در قالب طیف  ۱گزینهای لیکرت بوده است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظر
صاحب نظران مورد تایید قرار گرفته است .پایایی ابزار پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ
 0/20تعیین گردید .به منظورتجزیه و تحلیل دادهها از آمارتوصیفی همچون میانگین ،انحراف معیار،
چولگی وکشیدگی و از آزمون های استنباطی همچون تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی و تعیین
ابعاد ،مولفهها و شاخصها و تحلیل عاملی تأییدی جهت تعیین ضریب اعتبار ابعاد و مولفهها وشاخصها
و از تکنیك مدلیابی معادالت ساختاری جهت ارائه مدل بومیپژوهش استفاده شده است.
یافته ها
ابتدا پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای انجام و مصاحبه با خبرگان پس از سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای ارزیابی عملکرد تعیین و به منظور
وزندهی و اعتبار بخشی آنها ،از دادههای حاصل از پرسشنامه ،به بررسی توصیفی گویههای پرسشنامه با
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استفاده از شاخصهای کمترین ،بیشترین ،میانگین و انحراف معیار،چولگی و کشیدگی پرداخته
گردیده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی ارزیابی عملکرد پژوهشی براساس ابعاد و
مولفههای مستخرجه ()n=949
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

متغیرها
نقش منابع انسانی بر عملکرد پژوهش

1660

۱600

1681

0667

-060۱2

-06198

نقش مدیریت و رهبری بر عملکرد پژوهش

1660

۱600

1677

06۱9

-06187

-061۱1

نقش زیرساختها بر عملکرد پژوهش

7600

۱600

16۱9

0660

-06911

-06129

بُعد درونداد

7692

۱600

167۱

0611

-06111

-06168

برقراری سیستم انگیزش و پاداش دهی متناسب در حوزه فعالیت پژوهش

1670

۱600

1671

0661

-06718

-06۱72

ارتقای دانش ،بینش و مهارتهای پژوهشی

1600

۱600

1682

0690

-06706

-06۱0۱

اخالق مداری و رعایت ارزشهای ملی و حرفه ای

1611

۱600

1610

0621

-06767

-06۱19

نوآوری ،خالقیت و کارافرینی در پژوهش

7611

۱600

1617

0661

-06129

-06619

استفاده از خرد جمعی ،فعالیتهای گروهی و مشارکتی

7611

۱600

1616

0661

-06186

-06611

بُعد فرایند

7611

۱600

1670

0612

-06091

-06170

اثربخشی پژوهش

1600

۱600

1616

062۱

-06188

-06160

رقابت پذیر بودن پژوهش

1662

۱600

1612

066۱

-06119

-06677

در آمدزایی از طریق پژوهش

1600

۱600

1616

0621

-06766

-06۱19

کمیت و کیفیت فعالیتها و محصوالت پژوهش

1600

۱600

1608

0621

-06700

-06129

بُعد برونداد

1691

۱600

1618

06۱1

-06106

-06۱08

ارزیابی عملکرد (کل)

7627

۱600

1671

0610

06011

-0618۱

چنانکه یافتههای جدول فوق نشان میدهد:
بعد درونداد با  167۱بیشترین میانگین را از بین ابعاد سهگانه به خود اختصاص داده است .از بین
مؤلفههای بعد درونداد مؤلفة نقش زیرساختها بر عملکرد پژوهش با  16۱9و از بین مؤلفههای بعد
فرایند مؤلفة استفاده از خرد جمعی ،فعالیتهای گروهی و مشارکتی با  1616و از بین مؤلفههای بعد
برونداد مؤلفة رقابت پذیر بودن پژوهش 1612بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند و در تمام
ابعاد و مؤلفهها مقدار چولگی و کشیدگی در بازه (1و )-1قرار دارد ،بنابراین تخطی از نرمال بودن در
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دادهها مشاهده نمیشود .پس برای تجزیه و تحلیل دادهها میتوان از آزمونهای پارامتریك استفاده
نمود.
میانگین
4.25

4.2
4.19

برونداد

درونداد

فرایند

نمودار  .1مقایسه میانگین ابعاد ارزیابی عملکرد پژوهشی
میانگین

4.16 4.09

4.37

4.16

4.32 4.36

4.58
4.1

4.24

4.22

3.97

3.94

کمیت و کیفیت

در آمدزایی

رقابت پذیری

اثربخشی

خرد جمعی

نوآوری ،خالقیت و…

اخالق مداری

دانش ،بینش و مهارت

نگیزش و پاداش

یرساخت ها

مدیریت و رهبری

منابع انسانی

نمودار  .2مقایسه میانگین مولفههای ارزیابی عملکرد پژوهشی
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به منظور بررسی و تعیین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی،
از تحلیل عامل اکتشافی( 1روش تحلیل مولفه اصلی )7استفاده شده است.
در تحلیل عامل اکتشافی مرتبه اول برای پرسشنامه  19گویهای ارزیابی عملکرد پژوهشی اندازههای
 KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت برای پرسشنامه  19گویهای ،خروجی دوم تحلیل عاملی اکتشافی
که جدول اشتراکات نامیده میشود ،ضرایب تعیین متغیرها ،در خروجی سوم مقادیر ویژه ،درصد
واریانس و درصد واریانس تراکمی عاملهای استخراج شده برای پرسشنامه  19گویهای ،در خروجی
چهارم نمودار مقدار ویژه معروف به نمودار  Screeبرای تصمیم گیری درباره تعداد عاملهای باقیمانده
در کنار شرط بزرگی مقدار ویژه ،در خروجی پنجم جدول ساختار عاملی چرخش یافته نمایش بارهای
عاملی هر گویه را پس از چرخش انجام شد .در این مرحله گویههایی از پرسشنامه که بار عاملی قوی بر
روی بیش از یك مؤلفه داشتند حذف و مجددا مجدد تحلیل اکتشافی برای تعیین شاخصها و
مولفههای ارزیابی عملکرد پژوهشی انجام گردید .گویه های 1و  2و  9از مؤلفه نقش منابع انسانی بر
عملکرد پژوهش و گویه  77از مؤلفه برقراری سیستم انگیزش و پاداشدهی متناسب در حوزه فعالیت
پژوهش حذف گردید .روی هم رفته پس از انجام تحلیل عاملی و اجرای شیوه چرخش واریماکس
برای ساده سازی مولفهها ،مشخص شد که بهترین راه حل عاملی ،دارای  17عامل است .بنابراین از
مجموع این  11گویه 17 ،مولفه به عنوان مولفههای اصلی شناسایی شدند .الزم به ذکر است که مقادیر
چرخشیافته پس از  2تکرار حاصل شده و پس از این تعداد تکرار ،در چرخش واریماکس همگرایی
حاصل شده است.

1 - Principal Component Analysis
2 - Explanatory Factor Analysis
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جدول  .2ابعاد ،مولفهها وشاخصهای ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
ابعاد
 .1درونداد

 .7فرایند

 .1برونداد

مولفهها

شاخصها

نقش منابع انسانی بر عملکرد پژوهش

گویههای 7-6

نقش مدیریت و رهبری بر عملکرد پژوهش

گویههای8-11

نقش زیرساختها بر عملکرد پژوهش

گویههای 11-16

برقراری سیستم انگیزش و پاداش دهی متناسب در حوزه فعالیت پژوهش

گویههای 12-71

ارتقای دانش ،بینش و مهارتهای پژوهشی

گویههای 71-7۱

اخالق مداری و رعایت ارزشهای ملی و حرفه ای

گویههای 76-79

نوآوری ،خالقیت و کارافرینی در پژوهش

گویههای 78-11

استفاده از خرد جمعی ،فعالیتهای گروهی و مشارکتی

گویههای 17-11

در آمدزایی از طریق پژوهش

گویههای 1۱-19

رقابت پذیر بودن پژوهش

گویههای 18-11

اثربخشی پژوهش

گویههای 17-11

کمیت و کیفیت فعالیتها و محصوالت پژوهش

گویههای 1۱-19

سسپس برای بررسی میزان اعتبار و اولویت ابعاد و مولفهها ،ابتدا تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم با
استفاده از بسته نرم افزاری  LISRELصورت گرفت تا مشخص شود که آیا این ابعاد و مولفهها در
مجموع میتوانند سازه "ارزیابی عملکرد پژوهشی" را بسنجند یا خیر .سپس در صورت تایید مدل ،با
استفاده از بارهای عاملی به دست آمده می توان میزان اولویت و اعتبار هر یك از ابعاد و مولفه را
مشخص کرد .تحلیل عاملی مرتبه دوم برای ارزیابی عملکرد پژوهشی ابتدا مدل در حالت برآورد
استاندارد و مدل در حالت معنیداری تعیین گردید و پس از اینکه بنابراین ارتباط معناداری بین هر
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مولفه با بُعد مربوطه و همچنین هر بُعد با ارزیابی عملکرد پژوهشی حاصل گردید ،شاخصهای برازش
تحلیل عاملی مرتبه دوم ارزیابی عملکرد پژوهشی بدست آمد.
جدول  .9شاخصهای برازش مربوط به مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم ارزیابی عملکرد پژوهشی

برآوردها

کمتر از ۱

کمتر از 0/09

باالتر از

باالتر از

باالتر از 0/8

باالتر از 0/8

کمتر از

باالتر از

0/8

0/8

1661

06017

0686

0681

0689

0688

df/

نام شاخص
حد مجاز

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

SRMR

CFI

P>0/0۱
=91681

0/0۱

0/8

06011

0688

df=۱1
P=06001

با توجه به جدول فوق ،مقدار مجذور کای با درجه آزادی  ۱1برای این مدل  91/81و سطح معنی داری
آن  0/001برآورد شده که در سطح  0/0۱معنی دار است .بنابراین فرض صفر رد میشود و نتیجه
میگیریم آزمون مجذور کای برازش دقیق مدل را با دادههای مشاهده شده رد میکند .همچنین
شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  RMSEAدر مدل ارائه شده برابر  0/017است که
نشان میدهد مدل از برازش خوبی برخوردار است SRMR .برای این مدل  0/011برآورد شده که
مقادیر کوچکتر از  0/0۱نشان از تبیین نسبتاً مناسب کوواریانسها دارد .سایر شاخصها نیز میبایستی از
 0/8بیشتر باشند که در مدل پژوهش این شرط برآورده شده است .در کل میتوان گفت در مجموع
مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم ارزیابی عملکرد پژوهشی ،مدل مناسبی است و دادههای تجربی اصطالحا
به خوبی با آن منطبق میباشند.
اکنون با توجه به نتایج به دست آمده از بارهای عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم در مدل تحلیل عاملی
مرتبه دوم ارزیابی عملکرد پژوهشی میزان اعتبار و اولویت ابعاد و مولفههای ارزیابی عملکرد پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمیرا مشخص میکنیم:
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جدول  .4میزان اعتبار و اولویت ابعاد ،مولفهها و شاخصهای ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
ابعاد

مولفهها

منابع انسانی

مدیریت و رهبری

ضریب

ضریب

ضریب

شاخصها

مولفهها

ابعاد

شاخصها

Q2

نسبت مناسب اعضای هیئت علمیبه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

0621

0668

0621

Q3

نسبت مناسب کارکنان پژوهشی به اعضای هیئت علمی

06۱۱

Q4

فعالیتهای پژوهشی دانشجویان

0662

Q5

فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی

0661

Q6

نسبت وزنی رتبه علمیاساتید

0661

Q9

نقش رهبران پژوهشی در بیانیه ماموریت ،چشم انداز ،ارزشها ،خط مشی ،و استراتژی ،برنامهها و

0627

0621

اهداف
درونداد

Q10

نقش مناسب رهبران پژوهشی در سازماندهی به پژوهش

0621

Q11

طرح و برنامه رهبران پژوهشی در فرماندهی و هدایت پژوهش

0622

Q12

در دسترس ،شنوا و پاسخگو بودن رهبران

0627

Q13

کمك رهبران پژوهشی به پژوهشگران برای دستیابی به برنامهها و اهداف بلند مدت و کوتاه

0666

Q14

تعداد کارگاهها ،آزمایشگاهها ،کتابخانهها و سایت

069۱

Q15

امکانات و تجهیزات موجود در کارگاهها ،آزمایشگاهها ،کتابخانهها و سایت

0698

Q16

ایجاد و گسترش پایگاه دانشی و بانك اطالعات

0622

سیستم انگیزش و

Q17

برقراری سیستم یکپارچه و منسجم پاداش مالی برای کارمندان

0629

پاداش دهی متناسب

Q18

برقراری سیستم پرداخت پاداش مالی برای اساتید پژوهشگر

0629

Q19

اعطای تخفیف شهریه به دانشجویان پژوهشگر

0621

Q20

برقراری سیستمی برای تسهیالت و خدمات برای کارکنان سرآمد پژوهشی

0620

Q21

برقراری سیستم ترفیع رتبه و تجلیل عادالنه از اساتید پژوهشگر

066۱

Q23

برگزاری دورههای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش ،بینش و مهارتهای پژوهشی برای

0629

مدت
زیرساختها

فرایند

ارتقای دانش ،بینش و
مهارتهای پژوهشی

0660

0668

0620

اساتید
Q24

برگزاری دورههای ضمن خدمت منظور ارتقای دانش ،بینش و مهارتهای پژوهشی کارکنان

062۱

برگزاری کارگاههای مقاله نویسی منظور ارتقای دانش ،بینش و مهارتهای پژوهشی برای

0661

اخالق مداری و

Q26

در پژوهشهای دانشگاهی ارزشها و فرهنگ ایرانی -اسالمیباید مورد توجه قرار بگیرد

062۱

رعایت ارزشهای ملی

Q27

در پژوهشهای دانشگاهی اصول و ارزشهای اخالقی باید مورد توجه قرار بگیرد

0691

و حرفهای

Q28

به منظور حفظ مالکیت معنوی افراد باید قوانین و مقرراتی با قابلیت اجرا وجود داشته باشد

06۱1

نوآوری ،خالقیت و

Q29

خلق ایدههای نو و حمایت از آن

06۱7

پژوهشی
Q25

دانشجویان
0669

0621

0681

12۱
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ابعاد

مولفهها

کارافرینی
خرد جمعی،

شاخصها

شاخصها

مولفهها

ابعاد

Q30

ایجاد و گسترش پارکهای علم و فناوری

0628

Q31

ایجاد و گسترش مراکز رشد

0629

Q32

انجام فعالیتهای پزوهشی به صورت گروهی (پروژههای تحقیقاتی ،مقاالت ،کنفرانسها،

066۱

فعالیتهای گروهی و
مشارکتی

ضریب

ضریب

ضریب

0629

کارگاهها و)...
Q33

تنوع تتخصص افراد در پژوهشهای گروهی (طرحها ،پروژههای تحقیقاتی ،مقاالت،

0669

کنفرانسها ،کارگاهها و)...
برونداد

Q34

حمایت و تشویق پروهشها و فعالیتهای گروهی و تیمی

Q35

حمایت از پژوهشهای درآمدزا

0621

Q36

پژوهشها باید بتوانند به حل مسائل دانشگاه منجر گردند

0697

Q37

پژوهشها باید بتوانند به حل مسائل جامعه منجر گردند

0697

Q38

پژوهشها باید بتوانند به کسب اعتبار و وجهه برای دانشگاه منجر گردند

0661

رقابت پذیر بودن

Q39

برقراری ارتباطات بین المللی از طریق انتقال دانش

0666

پژوهش

Q40

رتبه بندی پژوهش دانشگاه در سطح ملی

0622

Q41

رتبه بندی و رقابت پذیر بودن پژوهش دانشگاه در سطح بین المللی

0690

Q42

درآمدزایی از طریق استفاده از ظرفیتهای داخلی مثل برگزاری همایشها ،کنفرانسها ،اجاره

0627

درآمدزایی از طریق صدور خدمات اجتماعی مثل ارتباط با صنعت ،باال بردن حجم قراردادهای

0691

اثربخشی پژوهش

درآمدزایی از طریق

0661
0668

0628

0690

فضا (کارگاهها ،آزمایشگاهها) و تجهیزات و...

پژوهش
Q43

پژوهشی ،فروش ایده یا تبدیل و فروش آن به محصول ،صدور خدمت به جامعه
کمیت و کیفیت
فعالیتها و

Q44

درآمدزایی از طریق جذب موسسات حامی

0621

Q45

افزایش تعداد محصوالت پژوهشی چاپی (کتاب ،مقاله ،نشریه ،مجله ،پایان نامه ،رساله(

0669

Q46

افزایش تعداد محصوالت پژوهشی غیر چاپی (کنفرانس ،همایش ،کارگاه ،پتنت ،اختراع،

0669

اکتشاف ،سمینار و قراردادهای پژوهشی(

محصوالت پژوهش
Q47

کیفیت محصوالت پژوهشی چاپی (کتاب ،مقاله ،نشریه ،مجله(

0690

Q48

کیفیت محصوالت پژوهشی غیرچاپی (کنفرانس ،همایش ،کارگاه ،پتنت ،اختراع ،اکتشاف،

062۱

سمینار و قراردادهای پژوهشی(

پس از تعیین ضرایب ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد پژوهش مدل ارزیابی عملکرد
پژوهش طراحی و مورد اعتباربخشی قرار گرفت.

0620

0621
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شکل  .1مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهشی در حالت برآورد استاندارد

شکل  .2مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهشی در حالت ضرایب معناداری
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122

شکل ( )1مدل معادله ساختاری برای ارزیابی عملکرد پژوهشی را در حالت تخمین ضرایب استاندارد
نشان میدهد .مدل بومیدر حالت تخمین استاندارد نشان دهنده ضرایب رگرسیونی متغیرها است.
همچنین شکل( )7مدل معادله ساختاری برای ارزیابی عملکرد پژوهشی را در حالت معناداری ضرایب
( )t-valueنشان میدهد .این مدل در واقع تمامیضرایب مسیر را با استفاده از آماره  ،tآزمون میکند.
بر طبق این مدل ،درصورتی که مقدار قدرمطلق آماره  tمسیر از  1/86بزرگتر باشد ،ضریب مسیر در
حالت استاندارد در سطح اطمینان  %8۱معنادار میباشد .اگر مقدار آمارهی  tخارج از بازه  -1/86تا
 +1/86قرار گیرد ،مسیر معنادار نیست .قابل ذکر است که مسیرهای حذف شده مدل در حالت
معنیداری ،مربوط به پارامترهایی هستند که در برآورد مدل تثبیت شدهاند و در دیاگرام مسیر در حالت
ضرایب استاندارد با رنگ خاکستری نشان داده میشوند .از اینرو مقدار  tبرای آنها محاسبه نمیشود .به
همین دلیل از دیاگرام مسیر در حالت معنیداری حذف شدهاند.
مدلیابی معادالت ساختاری ( :)SEMبا استفاده از مدلیابی معادله ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی،
روایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتهاست .تحلیل عاملی تاییدی برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد
پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام شد نتایج این بررسی نشان داد که شاخصهای
برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی عملکرد پژوهشی در حد مجاز قرار داشته و در مجموع حاکی
از برازش قابل قبول مدل بومیمیباشد .همچنین بار عاملی به دست آمده برای هر یك از گویهها از
مقدار قابل قبول ( )0/1باالتر میباشد .به این ترتیب روایی سازه پرسشنامه ارزیابی عملکرد پژوهشی با
توجه به ابعاد و مولفههای استخراج شده در حد قابل قبول و مورد تایید قرار گرفته است.
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جدول .5گویه های پرسشنامه ارزیابی عملکرد پژوهشی و بار عاملی آنها پس از تایید روایی سازه
مولفهها

شماره گویهها و بار عاملی مربوطه

منابع انسانی

گویههای )0661( Q6 ،)0661( Q5 ،)0662( Q4 ،)06۱۱( Q3 ،)0621( Q2

مدیریت و رهبری

گویههای  )0627( Q12 ،)0622( Q11 ،)0621( Q10 ،)0627( Q9و)0666( Q13

زیرساختها

گویههای )0622( Q16 ،)0698( Q15 ،)069۱( Q14

سیستم انگیزش و پاداش دهی متناسب

گویههای  )0620( Q20 ،)0621( Q19 ،)0629( Q18 ،)0629( Q17و)066۱( Q21

ارتقای دانش ،بینش و مهارتهای پژوهشی

گویههای )0661( Q25 ،)062۱( Q24 ،)0629( Q23

اخالق مداری و رعایت ارزشهای ملی و حرفهای

گویههای )06۱1( Q28 ،)0691( Q27 ،)062۱( Q26

نوآوری ،خالقیت و کارافرینی

گویههای )0629( Q31 ،)0628( Q30 ،)06۱7( Q29

خرد جمعی ،فعالیتهای گروهی و مشارکتی

گویههای )0661( Q34 ،)0669( Q33 ،)066۱( Q32

اثربخشی پژوهش

گویههای  )0697( Q37 ،)0697( Q36 ،)0621( Q35و )0661( Q38

رقابت پذیر بودن پژوهش

گویههای  )0622( Q40 ،)0666( Q39و )0690( Q41

درآمدزایی از طریق پژوهش

گویههای )0621( Q44 ،)0691( Q43 ،)0627( Q42

کمیت و کیفیت فعالیتها و محصوالت پژوهش

گویههای )062۱( Q48 ،)0690( Q47 ،)0669( Q46 ،)0669( Q45

جهت اعتباریابی مدل بومی و برای آنکه نشان دهیم این مقادیر به دست آمده تا چه حد با واقعیتهای
موجود در مدل بومیتطابق دارد ،باید شاخصهای برازش مورد مطالعه قرار گیرد.
جدول  .1شاخصهای برازش مربوط به مدل بومیاصالح شده ارزیابی عملکرد پژوهشی
برآوردها

حد مجاز

نتیجه

نام شاخص

=19762۱

P>0/0۱

غیر قابل قبول

مجذور کای بر درجهی آزادی

76۱1

کمتر از ۱

قابل قبول

ریشه میانگین مربعات خطای برآوردRMSEA

06062

کمتر از 0/09

قابل قبول

نیکویی برازش GFI

0681

باالتر از 0/8

قابل قبول

نیکویی برازش اصالح شده AGFI

0680

باالتر از 0/8

قابل قبول

برازندگی نرم شده NFI

0686

باالتر از 0/8

قابل قبول

برازندگی نرم نشده NNFI

0686

باالتر از 0/8

قابل قبول

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردSRMR

06019

کوچکتر از 0/0۱

قابل قبول

برازندگی مقایسهای CFI

0682

باالتر از 0/8

قابل قبول

مجذور کای

P=0/000
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از آزمون

128

اغلب به عنوان شاخص نیکویی برازش نام برده میشود .این شاخص به سادگی نشان

میدهد که آیا مدل ساختار روابط میان متغیرهای مشاهده شده را توصیف میکند یا خیر .آزمون
خیدو این فرض صفر را میآزماید که بین ماتریس کواریانس نمونه و ماتریس کوواریانس ضمنی
(جامعه) تفاوت وجود ندارد .با توجه به جدول فوق ،مقدار مجذور کای با درجه آزادی  27برای این
مدل  197/2۱و سطح معنی داری آن  0/000برآورد شده که در سطح  0/0۱معنی دار است .بنابراین
فرض صفر رد میشود و نتیجه میگیریم آزمون مجذور کای برازش دقیق مدل را با دادههای مشاهده
شده رد میکند .برخی از محققان از نسبت مجذور کای بر درجهی آزادی ( ) /dfبه عنوان شاخصی
جایگزین استفاده میکنند .در مورد نسبت مجذور کای به درجه آزادی مقدار زیر  1قابل قبول است و
حتی تا مقدار  ۱نیز به عنوان برازش معقول توصیه میشود (بولن .)1898 ،نسبت مجذور کای به درجه
آزادی در مدل حاضر برابر  7/۱1محاسبه شده است که نشان دهنده برازش قابل قبولی برای مدل
میباشد.

همچنین شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  RMSEAبرای مدلهای خوب  0/0۱است.
درصورتی که بین  0/0۱تا  0/09باشد ،برازش قابل قبول ،اگر بین  0/09تا  0/1باشد ،برازش متوسط
است و مدلی که در آن این شاخص از  0/1بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارد .این شاخص در مدل ارائه
شده برابر  0/062است که نشان میدهد مدل بومی از برازش قابل قبول برخوردار است.
 SRMRبرای این مدل  0/019برآورد شده که مقادیر کوچکتر از  0/0۱نشان از تبیین نسبتاً مناسب
کوواریانسها دارد.
سایر شاخصها نیز میبایستی از  0/8بیشتر باشند که در مدل بومی پژوهش این شرط برآورده شده است.
روی هم رفته میتوان گفت در مجموع مدل بومی اصالح شده مدل مناسبی است و دادههای تجربی
اصطالحاً به خوبی با آن منطبق میباشند .به این ترتیب مدل نهایی بومیشده ارزیابی عملکرد پژوهش
مورد اعتباربخشی قرار گرفته است.
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شکل  .9مدل بومیارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

مطابق شکل ( )1مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاههای آزاد اسالمی شامل ابعاد سه گانه،
مؤلفه های دوازده گانه و شاخص های  11گانه گردیده است(.به دلیل اینکه شاخصها عبارت های
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متنی و به صورت جمله بوده اند به منظور پرهیز از شلوغی مدل  ،شاخصها به صورت کد در مدل
آمده است).
بحث و نتیجه گیری
دانشگاهها و مؤسسات پژوهــشی باالترین مراکز اندیشهورزی و تولید علم و فناوری جامعه دارای
کارکردهای سه گانه از جمله تولید دانش (پژوهش) ،انتقال دانش(آموزش) و اشاعه و نشر دانش
(خدمات) میباشند .از میان سه کارکرد یاد شده ،تولید دانش(پژوهش) یکی از اساسیترین و مهمترین
رسالتها و کارکردهای دانشگاه ها محسوب شده و در اعتالی علمی و فناوری و جهت بخشیدن به
حرکتهای علمی و فناوری و توسعه همه جانبه جامعه نقشی اساسی دارند .در این میان دانشگاه آزاد
اسالمی با بر عهده داشتن سهم قابل توجهی از بار آموزش عالی و تولید علم درکشور ،باید به لحاظ
کیفیت مورد توجه قرار گرفته و شرایطی فراهم آید که بتوانند با تقویت کیفی و باالبردن سطح
پژوهشهای کاربردی به روند توسعه و شکوفایی جامعه ،سرعت و شتاب بخشند .لذا این پژوهش با
هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد پژوهش در دانشگاههای آزاد اسالمی صورت گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی با دید سیستمی،
نیازمند توجه به ابعاد سهگانه درونداد ،فرایند و نتایج میباشد .این ابعاد سه گانه با نتایج پژوهش های
احمدی و دیگران( ، )1186شبانکار ،باغ جنتی و حمیدی( ،)1186آجاووی ،کرامتون و ریس(،)7019
فرانکن ،هیمیرکس و هوکمن( )7012و آیدین( ،)7012همسو بوده و آنها را تأیید مینماید .اما در بعد
فرایند با یافتههای ورنون ،اندریو و مومانی( )7019و غالمی ،رحیمی و خاکزاد( ،)1186در بعد درونداد
با یافتههای بوناکورسی و سکوندی( ،)7012زونگ و وانگ( )7012و سازمان آموزشی ،علمیو
فرهنگی ملل متحد(یونسکو) ( )701۱همسو نبوده و آنها را تأیید نمینماید .به نظر پژوهشگر دلیل این
ناهمسویی احتماالً تفاوت در هدف این پژوهش بوده است .چون این پژوهش به منظور طراحی یك
مدل سیستمی ارزیابی عملکرد نیازمند نگاهی کالن و همه جانبه به تمامی ابعاد و حوزهها بوده است .لذا
بعد درونداد و مؤلفه های آن به خوبی نقش و اهمیت نیروی انسانی پژوهشگر و نقش مدیریتی را به
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عنوان هدایتگر و تسهیل کننده نشان داده و امکانات و تسهیالت الزم را به عنوان بستری مناسب برای
پژوهش نشان میدهد و ارزیابی این بعد بر چگونگی استفاده از منابع برای برای نیل به اهداف برنامه
متمرکز است .همچنین بعد فرایندها بیان کننده اهمیت روندها و فرایندها در طول یك دوره ارزیابی
میباشد و نشان میدهد برای بهبود کیفیت در این حوزه و دریافت نتایج مطلوب نیازمند بهبود فرایندها
میباشیم .از این رو ارزیابی زمینه به تصمیم گیری در طراحی برنامهها کمك میکند .و همچنین اهمیت
بعد بروندادها از آنجا آشکار میگردد که اغلب برای رتبهبندی دانشگاهها در حوزه پژوهش ،خروجی
آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد .بنابراین ارزیابی برونداد میتواند به قضاوت در نیل به اهداف تعیین
شده به متولیان این امر کمك کند .لذا توجه ویژه به مؤلفه ها و شاخصهای این بعد به منظور تقویت و
رقابت پذیری در دانشگاه های آزاد اسالمی باید مورد بازنگری و حمایت قرار گیرد.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد مؤلفه های  17گانه این مدل شامل مؤلفه های( -1منابع انسانی
 -7مدیریت و رهبری  -1زیر ساخت ها) در بعد درونداد ،مؤلفه های( -1برقراری انگیزش و پاداش
دهی  -7ارتقای دانش ،بینش و مهارت پژوهشی  -1اخالق مداری و رعایت اخالق حرفهای
 -1نوآوری و  -۱خردجمعی و کار تیمی) در بعد فرایندها و مؤلفه های ( -1اثربخشی  -7رقابت
پذیریی -1درآمدزایی و  -1کمیت و کیفیت پژوهش ها) در بعد نتایج بوده است .اغلب این مؤلفهها در
پژوهش پژوهشگرانی چون احمدی و دیگران ( ،)1186غالمی ،رحیمی و خاکزاد( ، )1186شبانکار،
باغ جنتی و حمیدی( ،)1186آجاوی ،کرامتون و ریس( ،)7019فرانکن ،هیمیرکس و هوکمن(،)7012
ورنون ،اندریو و مومانی( )7019و آیدین( ،)7012دیده شده و با آنها همسو است اما در برخی از
مؤلفهها ناهمسوییهایی نیز مشاهده میشود و آنها را تایید نمینماید .همچنین اغلب این مؤلفهها از
جمله :خرد جمعی و کار تیمی ،نوآوری ،اخالق مداری ،ارتقای دانش و مهارت پژوهشی ،برقراری
سیستم انگیزش و پاداش ،زیر ساخت ها ،مدیریت و رهبری و منابع انسانی در یافتههای زونگ و
وانگ( ،)7012بوناکورسی و سکوندی( )7012و سازمان آموزشی ،علمیو فرهنگی ملل
متحد(یونسکو) ( )701۱دیده نشده و با آنها ناهمسو میباشد .به عقیده پژوهشگر دلیل این ناهمسوییها
احتماال تمرکز پژوهشگران بر جنبه ها و مؤلفه های دیگرپژوهش از جمله مؤلفه های روئیت پذیر و قابل
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اندازه گیری و تمرکز بر بعد بروندادها بوده است .کما اینکه بیشتر شیوههای اندازهگیری از نوع گذشته
نگر و متمرکز براندازهگیری خروجی عملکرد پژوهش به مظور مقایسه بوده است .آنچه بررسیها نشان
میدهد اغلب پژوهشهای پیشین هر کدام فقط یکی یا چند مؤلفه را بصورت جداگانه بررسی کردهاند.
در واقع مطالعات مذکور اغلب به دنبال یافته رابطه بین عملکرد پژوهشی و مؤلفههای مذکور بودهاند.
قابل ذکر است چون تحقیق حاضر نگاه سیستمی بر اندازهگیری عملکرد پژوهشی دارد ضرورت توجه
به تمام مؤلفههای ابعاد سهگانه حیاتی به نظر میرسد.
همچنین نتایج نشان داد مؤلفههای مدل این پژوهش ،دربرگیرنده شاخصهای چهل و چهارگانه بوده
است .از آنجا که مدل این پژوهش یك مدل بومی خاص دانشگاههای آزاد اسالمی ایران میباشد و از
طرف دیگر بدلیل عدم پژوهش مشابه در داخل و فقدان بافت مشابه مورد مطالعه در خارج از
کشور(دانشگاه آزاد) مقایسه و تطبیق آنها را در حوزههای دیگر یا پژوهشهای دیگر محدود نموده
است .لذا شاخصهای این پژوهش ،در اسناد باالدستی کشور ایران در خصوص عملکرد پژوهش در
دانشگاهها از جمله سیاستهای کلی علم و فناوری در قانون اساسی ،نقشة جامع علمی کشور ،سند
نهایی چشم انداز  70ساله جمهوری اسالمی ایران ،شاخصهای ملی ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری،
قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،برنامه پنجم و ششم توسعه در این
پژوهش دیده شده و با آنها همسو میباشد .در تفسیر این یافته میتوان بیان نمود برای ارزیابی عملکرد
و طراحی یك ابزار بومی باید ظرفیتها و محدودیتهای آن حوزه مورد توجه و بازنگری قرار بگیرد
تا امکان بهرهبرداری از حداکثر توان بالقوه در آن وجود داشته باشد .لذا شاخصهای طراحی شده در
این پژوهش با در نظر گرفتن امکانات و ظرفیتها و محدودیتهای کشور ایران به طور کلی و دانشگاه
آزاد اسالمی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجا که ارزیابی مرکز ثقل همهی سیاستها و راهبردهای بهبود کیفیت محسوب میشود ،برای
بهبود کیفیت یکی از مهمترین اقدامات ،ارزیابی است و برای ارزیابی نیازمند داشتن ابزاری هستیم تا
عالوه بر تعیین کارایی و اثربخشی ،توانایی تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان را نیز داشته و راه کارهایی
نیز برای رفع نقاط ضعف احتمالی موجود ارائه دهد .امروزه نگرانی و دغدغة اصـلی سیاسـتگـذاران و
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برنامـهریـزان پژوهشـیِ جهـان حصول اطمینان از مؤثرواقع شدن پژوهشها بر دستیابی به اهداف توسعه
است .ایـن دغدغـه کـه در واژة «تأثیرگرایی» یا «اثربخشی» نمود یافته است ،به شکل فزایندهای جهت
توصـیف سـازمانهـایی بـهکـار بـرده میشود که نه فقط برای تولید برونداد (اسمیت و ساترلند )7007 ،
بلکه به منظور اثرگـذاری و ایجاد تأثیرات مطلوب در محیط ،مدیریت میشوند .از طرفی دیگر امروزه
رقابت پذیری ملی ملزم به همسو شدن با نیازهای جهانی است و در این زمینه پدیدة رقابت تنها فرصت
را ایجاد نمیکند بلکه یك ضرورت فراگیر است (پروندی ،وارث و محمدی .)10 :1182 ،همچنین
دانشگاه به عنوان نهاد تولیدکننده علم و تربیت کننده نیروی علمی کشور ،ابزارهای مورد نیاز برای
انجام پژوهش و ارتباط دادن آن با صنعت را در اختیار دارد .بدین ترتیب اتتظار میرود دانشگاهها
بتوانند از فرصت در اختیار خود در جهت ایجاد ارتباط مؤثر با صنایع استفاده نموده و در راستای خلق
ثروت ناشی از دانش گام بردارند(رجبزاده .)17 :1186،این موضوع برای دانشگاه آزاد اسالمی که
برخالف دانشگاههای دولتی دارای ردیف بودجهای نمیباشد و نیاز دارد برای توسعه عملکرد پژوهشی،
درآمدزایی داشته باشند ،اهمیت بیشتری داشته و باید مورد توجه قرار بگیرد .از اینرو در بررسی عملکرد
پژوهشی و نتایج آن ،به جای تخصیص بهینه بودجه در دانشگاههای دولتی میبایست درآمد زایی در
دانشگاههای آزاد اسالمی مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین مؤلفه توجه به کمیت و کیفیت پژوهشها و
محصوالت پژوهشی درمدل ارزیابی این پژوهش نشان دهنده توجه ویژه پژوهشها به کیفیت
پژوهشها و محصوالت پژوهشی ،به موازات کمیت آنها می باشد .این در حالی است که در
سیاستگذاری علم و فناوری بیشتر به بعد کمی علم سنجی توجه شده و کمتر به کیفیت انتشارات علمی
پرداخته شده است و چون نحوة ارزیابی رفتارهای تولید علم را پژوهشگران شکل میدهند ،ارزیابی از
بعد کمی به تنهایی ،موجب میشود که گرایش نویسندگان و پزوهشگران به سمت کمیت انتشارات
معطوف شود و کیفیت انتشارات و محصوالت علمی نادیده گرفته شود .از این رو مدل سیستمیبومی
این پژوهش میتواند اطالعات مفیدی را در شناسایی نقاط قابل بهبود عملکرد پژوهش و نیاز سنجی در
اختیار مدیران و برنامه ریزان به منظور اقدامات الزم قرار داده و در جهت بهبود عملکرد و ارتقای
کیفیت پژوهش دانشگاهها مؤثر واقع گردد.
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