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مناسب در خصوص ارزيابي  شده و ارائه چارچوب ادراكي
آوري  ابزار جمع. عملكرد اين مراكز به انجام رسيده است

. محقق ساخته بوده است ةپرسشنام ،ها در اين پژوهش داده
 ٧هاي تحقيق در  هاي پژوهش از طريق توزيع پرسشنامه داده

ها با استفاده  گردآوري شده و تجزيه و تحليل داده  پژوهشگاه
هاي رشد صورت  يفي و تعيين نرخهاي آمار توص از روش

نتايج پژوهش حاكي از وجود نقاط قوت در . گرفته است
هاي تحقيقاتي مصوب و  طرحهاي مربوط به  شاخص
يافته، مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر داخلي،  خاتمه
علمي در  هيئت يمشاركت اعضاهاي تأليفي،  كتاب

برگزاري ، راهنمايي دانشجويان تحصيالت تكميلي
هاي علمي و انتشار  هاي علمي تخصصي، گردهمايي كارگاه

هاي مربوط  با اين حال، شاخص ؛كتب و نشريات بوده است
شده،  هاي ترجمه هاي خارجي، كتاب به مقاالت همايش

افتخارات هاي علمي و جلسات مباحثه، و  سخنراني
المللي، از  هاي علمي و پژوهشي بين پژوهشي در جشنواره

در نهايت نيز . برخوردار بوده است وضعيت نامطلوبي
چارچوب ادراكي مربوط به ارزيابي عملكرد اين مراكز، ارائه 

  . شده است
  

Abstract: The current project was 
aimed to evaluate the performance of 
research centers of Qom in the aspects 
of internal processes, gained results 
and providing adequate conceptual 
framework about evaluation 
performance of these centers. The 
instrument of data gathering is the 
questionnaire which was prepared by 
the researcher. The research data were 
gathered through diffusion and 
gathering the research questionnaire in 
7 research centers, and data analyzing 
has been conducted through 
descriptive statistics and growth 
indicators. The research results 
indicate strengths in the indicators such 
as approved and finished proposals, 
published papers in the internal valid 
journals, written books, involvement 
of faculty members in consulting post 
graduate students, holding scientific-
professional workshops and publishing 
books and journals. However, 
indicators which related to the foreign 
conference papers, translated books, 
scientific speeches and discussion 
meetings as well as research honors in 
the international scientific and 
research-oriented festivals have gained 
undesirable qualification. Finally, the 
conceptual framework about the 
evaluation of the performance of these 
institutions has been presented.  
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  مقدمه
تفوق ، هاي گذشته هاي متمايز كننده زندگي فعلي با زندگي در زمان يكي از ويژگي

). ۱۶۵: ۲۰۰۳، ١آلوكو( استهاي رسمي و پيچيده  مانحضور فراگير و گسترده ساز
، هاي حاصل از تغييرات اقتصادي بودن چالش ناپذير ضمن اينكه با توجه به اجتناب

براي بقاء آنها  ).۱: ۲۰۰۸، ٢آئونگ الت( ها براي سازمان، يفنّاورسياسي و ، اجتماعي
تر از هر زمان ديگري  زينهه تر و كم سريع، تر در محيط رقابتي كنوني بايستي هوشمندانه

، تغييرات استراتژيك و بهبود مستمر كيفيت). ۲: ۲۰۰۶، ٣دورگين( به فعاليت بپردازند
يكي از ، وضعيت پژوهش در ايران). ۲۰۰۶، ٤لوريمر( هستنددو روي يك سكه 

پيشرفت  كه توان گفت مي ،از اين رو ؛توسعه كشور است فرآيندموضوعات اساسي در 
هاي توسعه علمي نياز دارد و توسعه  ينهريزي دقيق در زم به برنامه ،ميدر هر زمينه عل
هاي علمي  هاي مختلف علوم و توجه به روش ريزي دقيق در زمينه علمي به برنامه

موانع مختلفي در امر تحقيق و  ،با اين حال ؛)۱۸۶: ۱۳۸۳، انوري، صادقي( وابسته است
مستقيم بين مراكز پژوهشي  ةقدان رابطف، پژوهش در كشور وجود دارد كه از آن جمله
از  ؛)٧٢: ١٣٧٩، ايرانمنش( توان متذكر شد و اجرايي و ضعف فرهنگ پژوهش را مي

پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا با استفاده از ديدگاه سيستمي و رويكرد ، اين رو
شناسي اين مراكز پرداخته و تصويري از نقاط قوت و  ارزيابي عملكرد به آسيب

  . ارائه نمايدآنها  هاي نيازمند بهبود عملكردي زمينه
  

  بيان مسأله
رود  انتظار ميآنها  مراكز پژوهشي از جمله منابع اطالعاتي جامعه محسوب شده و از

، هاي پژوهشي را در قالب توليد دانش در سطوح بنيادي طيف وسيعي از فعاليتكه 
تنظيم ، ف كتب و مقاالتترجمه و تألي، هاي پژوهشي پروژه، اي و كاربردي توسعه
پژوهش و  .به انجام رسانند... سمينار و، برگزاري كنفرانس، هاي پژوهشي گزارش

هاي مختلفي را از  توسعه كه اخيراً توجه بسياري را به خود جلب نموده است فعاليت
هاي آن تا كاربردهاي مختلف در  ي و كيفي توليد و روشبهبود كم، ابداع، مرحله تفكر
شود  مالحظه مي). ٤٣٥: ١٣٧٦، بختياري( گيرد بر مي ن نيروي انساني را درجهت تأمي
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. دشو جز در سايه مديريت اثربخش و كاراي مراكز پژوهشي ميسر نمي، كه اين امور
هاي  يابد كه بخش اعظم پژوهش شناسي مديريت اين مراكز از آنجا اهميت مي آسيب

مراكز به اجرا درآمده و نتايج ارائه  علمي مورد نياز جامعه علمي و اجرايي توسط اين
ها و مراكز  ريزي سازمان سياستگذاري و برنامه ، گيري مبناي تصميم ، شده از سوي آنان

لذا وجود هرگونه خلل و كاستي در  ؛شود علمي و اجرايي جامعه محسوب مي
ته اين مراكز را با اختالل مواجه ساخ، هاي سيستماتيك مديريتي مراكز پژوهشي فعاليت

در ، از اين رو ؛الشعاع قرار خواهد داد را تحتآنها  و كيفيت توليدات و خدمات
  : هستيمهاي ذيل مواجه  پژوهش حاضر با سئوال

 ؟استهاي داخلي چگونه فرآيندمراكز پژوهشي استان قم در بعد  عملكرد .1
 ؟استمراكز پژوهشي استان قم در بعد نتايج كسب شده چگونه  عملكرد .2
مناسب در خصوص ارزيابي عملكرد مراكز پژوهشي چه چارچوب ادراكي  .3
 ؟است

كه اثربخشي مديريت در مراكز  شدمشخص  ،هاي به عمل آمده در بررسي پژوهش
. نامه كارشناسي ارشد مورد بررسي قرار گرفته است پژوهشي استان قم در قالب پايان

نيست پژوهشي با قلمرو موضوعي حاضر در دسترس نبوده و مشخص ، با اين وجود
شناسي مديريت مراكز پژوهشي استان قم از چه وضعيتي  كه چارچوب آسيب

گيري از نگرش سيستمي در  ضمن بهره ،لذا نتايج پژوهش حاضر است؛برخوردار 
  . شودتواند به عنوان گامي در بهبود مديريت اين مراكز قلمداد  مي ،تصريح اين امر

  
  تحقيق ةپيشين

ا در زندگي اجتمـاعي بشـر امـروز را بتـوان مـديريت      ه ترين فعاليت شايد يكي از مهم
هـا   ها و اهداف سـازمان  در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است كه مأموريت. دانست

شـود و توانـايي و اسـتعداد     برداري مي از منابع و امكانات موجود بهره، يابند تحقق مي
هـا از جملـه    در سـازمان  مديريت). ١٧: ١٣٨٣، الواني( آيد مي ها از قوه به فعل در انسان
كميـت و   ،كه بـه مـدد آن   شود ترين عناصر علوم رفتاري كاربردي محسوب مي بنيادي

اي  هاي خود دسـت يافتـه يـا بـه گونـه      كيفيت منابع انساني و مادي به حداكثر قابليت
: ١٣٨٢، ترجمه اعرابي و همكـاران ، سنزو رابينز و دي( پردازد غيراثربخش به فعاليت مي

ـ    ، مديريت كارآمد و اثربخش مراكز پژوهشي ،براينبنا). ٣٢ ي و مطمئنـاً بـه توسـعه كم
سـئوال اساسـي كـه در    . نمايـد  علمي كشور كمك شاياني مـي  ةكيفي پژوهش و توسع
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رغم اينكه تمدن صنعتي ايران در قبـل   اينجا بايستي به آن توجه كرد اين است كه علي
زمان حاضـر رو بـه نـزول گذاشـته     چرا در  ،و بعد از اسالم سير صعودي داشته است

است؟ سهم ايران در صد سال گذشـته در پيشـبرد مرزهـاي دانـش نـو و گسـترش و       
ضـمن اينكـه در ارتبـاط بـا      ؛ي در جهان بسيار اندك و ناچيز بوده اسـت فنّاور ةتوسع

نيجريـه و  ، مصـر ، توان مالحظه كرد كه از كشورهايي نظير تركيه انتشار مقاالت نيز مي
  ). ١٣٨٦، محمدي و همكاران( تر هستيم بعربستان عق
پردازان  ارزيابي عملكرد از سوي نظريه ضرورتكمترين ترديدي نسبت به ه امروز

حدي است كه  اين امر تا .سازمان و مديريت و سياستگذاران وجود ندارد ةحوز
و كارآمد  مؤثرنظام ارزيابي عملكرد  داشتن يا نداشتن نظران وجود بسياري از صاحب

در حاشيه دومين همايش ( دانند سازمان در ارتباط مستقيم مي يك با حيات و مرگرا 
شود كه در  و بيان مي ،)١٣٨٤، ملي مديريت عملكرد نظارت بر عملكرد مديران

ارزيابي آن نظام  ةخصوص كشف حقيقتي در مورد يك نظام يا سيستم بايستي به روي
ارزيابي  همچنين .ام مديريت باشدنشدني نظلذا ارزشيابي بايد جزء جدا ؛توجه كرد

مراكز پژوهشي  ةكليدي در مديريت راهبردي و توسع يبايد به عنوان يكي از اجزا
يادگيرنده و در حال ، پويا كه و اگر يك مركز پژوهشي در نظر دارد ،نظر قرار گيردمد

مديريت توسعه سازماني را  ةارزيابي در چرخ فرآيندپيشرفت و بهبود باشد بايستي 
ارزيابي بايد بر  ،بنابراين ؛دروني نمايد، مدنظر داشته و آن را در فرهنگ سازمان

يعني ارزيابي بايد به عنوان يك  ؛كاركردهاي گوناگون مديريت اشراف داشته باشد
طرح يك مركز طراحي شود و  ةزيرنظام از مراكز پژوهشي از ابتداي انديشيدن دربار

 مراكز اطمينان يافت ةهاي ويژ مأموريت و هدف، لتاستقرار يابد تا بتوان از تحقق رسا
، كند ريزي مي چه حد خوب برنامه تا دانستن اينكه يك مدير ). ١٣٧٤، بازرگان(

كند و رهبري و نظارت را به طور  نيروي انساني تأمين مي، كند دهي مي سازمان
مديران  توان اطمينان يافت كه راهي است كه از طريق آن مي ،دهد شايسته انجام مي

 ؛)٥٧٧: ١٣٨٣، آراسته كيواني و( نمايند يا خير اي اثربخش مديريت مي عمالً به گونه
بايستي  ،ريزي علمي و اصولي مراكز توان گفت مبناي مديريت و برنامه مي، بنابراين

هاي صحيح و معتبر و شناخت علمي و دقيق از كليه جوانب  مبتني بر اطالعات و داده
در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا از  ،رو از اين ؛مراكز باشد تأثيرگذار بر عملكرد

 يهاي ارتقا طريق تبيين چارچوب ارزيابي عملكرد مديران مراكز پژوهشي زمينه
  . شودفراهم آنها  اثربخشي و كارآيي
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. شناسي پژوهشي به انجام رسيده است هاي مختلفي در خصوص آسيب پژوهش
پژوهشي را در خصوص بررسي و ) ١٣٧٩( ادنژ عليقراخانلو و آقا، براي مثال

هاي  يابي موانع و مشكالت پژوهش در تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه ريشه
دسته شامل عوامل فردي  ٥كشور به انجام رسانده و عوامل بازدارنده پژوهش در 

 را امكاناتي تجهيزاتي و مالي اقتصادي، اداري، سازماني، اي تخصصي حرفه، اجتماعي
نيز به بررسي مشكالت تحقيق در ) ١٣٧٠( صادقي. اند مورد شناسايي قرار داده

 انساني دانشگاه اصفهان در هاي علوم انساني از ديدگاه اساتيد دانشكده هاي علوم رشته
فراهم ، عوامل پيچيدگي انساني، در پژوهش او. پرداخته است ١٣٧٠و  ١٣٦٩هاي  سال

تحقيق و نارسايي در  ةكمبود بودج، كافينبودن امنيت شغلي و رفاه اقتصادي 
پايين بودن جايگاه ، فقدان مراكز تحقيقاتي فعال، تخصيص آن در تحقيقات انساني

فراهم نبودن ابزار و امكانات تحقيقي و عدم ، هاي درسي تراكم برنامه، تحقيقات انساني
يقات به عنوان مشكالت اساسي تحق) ها دانشگاه( هاي تحقيقاتي هماهنگي سازمان

نيز در پژوهشي به ) ١٣٧٣( شمسايي گلسفيدي. قرار گرفته است تأييدانساني مورد 
 يهاي علمي پژوهشي اعضا بررسي عوامل بازدارنده و تنگناهاي مربوط به فعاليت

نتايج حاصله از بررسي . هاي كشاورزي كشور پرداخته است علمي دانشكده هيئت
عوامل  عوامل ذيل را به عنوان ،رزيهاي كشاو علمي دانشكده هيئتنظرات اعضاي 

وجود موانع براي : هاي علمي پژوهشي مورد شناسايي قرار داد فعاليت ةبازدارند
كمبود مواد ، مند شدن از فرصت مطالعاتي مشكل بهره، شركت در سمينارهاي خارج
نيز به بررسي مشكالت موجود در ) ١٣٧٢( سهرابي. مصرفي مورد لزوم در تحقيق

هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران  هيئت علمي دانشكده ياز نظر اعضا انجام پژوهش
، كارگاهي، حاكي از وجود مشكالت آزمايشگاهي ،نتايج پژوهش. پرداخته است

فقدان نظام متمركز تحقيقاتي و شناخت ناكافي مديران از مشكالت تحقيق ، اي كتابخانه
ارزيابي عملكرد واحدهاي  مدل ةنگار نيز در پژوهشي به ارائ فرهودي و بسته. است

در راستاي اهداف  كه تالش شده است ،در اين تحقيق. اند پژوهشي مبادرت نموده
هاي موجود  شناسايي مدل، پيشينه ةاز طريق مطالع و يفنّاورو  قاتيتحق، وزارت علوم

، هاي واحدهاي پژوهشي شناسايي ويژگي، دهاي پژوهشيحارزيابي عملكرد وا
هاي موجود يك مدل  نقد و اصالح شاخص، بررسي، ان ارزيابينفع شناسايي نياز ذي

ها  اين مطالعات و بررسي ةنتيج. ارزيابي عملكرد براي واحدهاي پژوهشي ارائه شود
به طوري كه معيارها و  ؛شدمنجر شاخص  ٤٢زيرمعيار و  ٩، معيار كالن ٣ به طراحي
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منابع ، هاي منابع انسانيمعيار مديريت شامل زيرمعيار: زيرمعيارهاي مدل عبارتند از
، معيار دستاوردها شامل زيرمعيارهاي دستاوردهاي دانشي. ريزي راهبردي مالي و برنامه
و در نهايت معيار نتايج  دستاوردهاي مالي و ميزان تحقق اهداف، يفنّاوردستاوردهاي 

شايان ذكر است كه . شامل زيرمعيارهاي اثربخشي در جامعه و موقعيت علمي
تواند به طور يكسان در  ا نشان داده است كه مدل طراحي شده ميه نظرسنجي

 فارغ از نوع تحقيقات و رشته علمي مورد فعاليت، واحدهاي پژوهشي مورد مطالعه
بندي  نظران اولويت معيارها طبق نظر خبرگان و صاحب، در اين مدل. به كار رود ،آنها
منابع انساني و ، موقعيت علمي، اثربخشي در جامعه :ترتيب عبارتند ازاند كه ب شده
ميزان تحقق اهداف و ، دستاوردهاي دانشي، يكسان  ريزي راهبردي با اولويت برنامه

ارزيابي . منابع مالي و دستاوردهاي مالي، ي با اولويت يكسانفنّاوردستاوردهاي 
نيز توسط  ١٣٨٣ي سال فنّاورو  قاتيتحق، وزارت علومعملكرد مؤسسات پژوهشي 

هاي مؤثر در  بر مبناي شاخص، ارزيابي مذكور. به اجرا درآمده است) ١٣٨٥( رحماني
نقاط قوت نسبي اين مراكز را از نظر منابع  و كارايي مراكز تحقيقاتي به انجام رسيده

. دهد ها را نشان مي سنجد و كمبودها و كاستي عملكردي و منابع مالي مي، انساني
 ١٣٨٧كشور نيز در سال بخش ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش 

: ي را در خصوصفنّاورتحقيقات و ، شناسي ارزيابي كالن عملكرد وزارت علوم آسيب
هاي  اشراف بر محورها و شاخص، ها هاي عمومي با مأموريت حوزه تناسب شاخص

داليل عدم اجراي فراگير ، نقاط قوت و ضعف كميته ارزيابي عملكرد، ابعاد عمومي
نقاط قوت و ضعف سازمان سنجش به عنوان ، رت متبوعارزيابي عملكرد در وزا
به پيشنهادها و ، هاي اختصاصي نقاط قوت و ضعف شاخص، متولي ارزيابي عملكرد

 . به اجرا درآورد، اجراي اثربخش ارزيابي عملكرد منظور
ها عمل مراكز  موهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ،در پژوهشي ديگر
هايي در نظر  در اينجا مراكز پژوهشي به عنوان سيستم. زيابي نمودپژوهشي دولتي را ار

روش تحليل پوششي . باشند گرفته شدند كه از دروندادها و بروندادهايي برخوردار مي
شناسي براي تحليل و ارزيابي عملكرد مراكز  ها نيز به منظور ارائه يك روش داده

هايي را  كه سنجه شدلي ارائه مد، در نهايت ، وپژوهشي مورد استفاده قرار گرفت
، نكهآضمن  ؛ساخت مطرح نموده و اهدافي را براي بهبود عملكرد اين مراكز مطرح مي

ريزي راهبردي مراكز پژوهشي مورد  تواند به عنوان ابزاري در برنامه اين مدل مي
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هاي  نيز شاخص) ۱۹۹۵( نوازيك و آندروود). ۲۰۰۵، 1موهان( استفاده قرار گيرد
انتشارات ( وري هاي بهره سنجه: دسته ۵عملكرد مؤسسات آموزش عالي را در ارزيابي 
 هيئت يمشاركت اعضا، ها تأليف يا ويراستاري كتاب، )ها ارائه در كنفرانس، مجالت

ها و  پاداش، هاي آموزشي به پژوهش و در نهايت تعهد گروه، علمي در پژوهش
  ). ۱۹۹۵، 3و آندروود 2كنوازي( هاي پژوهشي مورد بررسي قرار دادند پرداخت

  
  اهداف تحقيق

شناسي مراكز پژوهشي استان قم و چارچوب ادراكي  هاي آسيب تبيين مؤلفه: كلي هدف
  .آن با تأكيد بر مديريت مراكز

  
  : اهداف جزئي

 ؛هاي داخليفرآيندمراكز پژوهشي استان قم در بعد  ارزيابي عملكرد .1
 ؛د نتايج كسب شدهمراكز پژوهشي استان قم در بع ارزيابي عملكرد .2
 .ارائه چارچوب ادراكي مناسب در خصوص ارزيابي عملكرد مراكز پژوهشي .3

  
  پژوهش  روش

دانش كاربردي در  ةاز آنجا كه در تحقيق حاضر سعي شده است كه به بررسي و توسع
مي توان پژوهش حاضر را از نوع تحقيقات ، خاص توجه و كمك شود ةيك زمين

ها نيز  بندي تحقيقات برحسب نحوه گردآوري داده تقسيمدر . كاربردي به شمار آورد
مجموعه تحقيقات پيمايشي به از نوع تحقيقات توصيفي و در زير مي توان آن را
مراكز  ةكلي ،آماري پژوهش ةجامع). ٨١: ١٣٨١، سرمد و همكاران( حساب آورد

 با توجه به مشكالت، پژوهش ةدر خصوص نمون. شود پژوهشي شهر قم را شامل مي
گيري در دسترس  از روش نمونه ،هاي زماني دسترسي به مراكز پژوهشي و محدوديت

ابزار . اند اند مورد توجه قرار گرفته مركز پژوهشي كه در دسترس بوده ۷استفاده شده و 
ويژگي فني اعتبار محتوايي ابزار . استها در اين پژوهش پرسشنامه  آوري داده جمع
اين جنبه به ، ار گرفته و با استفاده از نظرات متخصصانگيري نيز مورد توجه قر اندازه

                                                                                                                                      
1. Mohan 
2. Nowaczyk 
3. Underwood 
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به بررسي عملكرد مؤسسات ، مورد استفاده ةپرسشنام. صورت كامل رعايت شده است
نقاط قوت و ، پژوهشي استان قم پرداخته و بر حسب نتايج عملكردي اين مؤسسات

دو سئوال در پرسشنامه درج شده و  ١٥. سازد ضعف اين مؤسسات را مشخص مي
ها در  نظر به لزوم بررسي عملكرد پژوهشگاه. دشو سئوال بازپاسخ را نيز شامل مي

بندي در  نظر بوده و طيف هاي عملكردي مد داده، ١٣٨٧الي  ١٣٨٤هاي  طول سال
پرسشنامه ارزيابي عملكرد مراكز پژوهشي از الگوي . پرسشنامه لحاظ نشده است

تحقيقات و ، وزارت علوم ةپژوهشي تابعارزيابي عملكرد مؤسسات   طراحي پرسشنامه
ضمن اينكه با توجه به تجربه و تخصص مجريان و نيز  ؛ي تبعيت كرده استفنّاور
از روايي ، نظر در حوزه ارزيابي عملكرد مؤسسات پژوهشي با افراد صاحبآنها  ارتباط

هاي رشد  تجزيه و تحليل در سطح توصيفي و تعيين نرخ. محتوايي استفاده شده است
، نسبت به سال مبنانرخ رشد عوامل مورد ارزيابي  ةبه منظور محاسب. صورت گرفته است

ها و مراكز پژوهشي استان قم در  ابتدا عملكرد پژوهشگاه، )سال گذشته ۳عملكرد (
مورد توجه قرار گرفته و ميانگين  ۱۳۸۵ربط در سال  هاي ذي شاخص/ خصوص شاخص

سال  ۳سپس ميانگين عملكرد  وبه شده سال گذشته هر شاخص نيز محاس ۳عملكرد 
سال گذشته تقسيم  ۳كم شده و حاصل آن بر ميانگين  ۱۳۸۵از سال ) سال مبنا( گذشته
مبين درصد تغييرات شاخص نسبت به سال مبنا  ،در نهايت عدد به دست آمده ، وشده

  . بوده است
  

  ها يافته
ز پژوهشـي الزم اسـت   هاي داخلي مراكفرآيندبه منظور بررسي وضعيت دروندادها و 

در اينجا عملكـرد واحـدهاي پژوهشـي بـر     . تعريف شودآنها  هاي عمومي شاخصكه 
بنـدي داخلـي محورهـاي     تقسـيم . شود ارزيابي ميآنها  مبناي استقرار محورهاي اصلي

  : استمذكور به اين شرح 
هاي راهبردي مراكـز   به بررسي مستندات مربوط به برنامه: محورهاي دروندادي •

 . پردازد ي و نيز وضعيت نيروي انساني شاغل در اين مراكز ميپژوهش
 هاي كاري و نيز ميزان متابعت از ها و رويه وضعيت سيستم: يفرآيندمحورهاي  •
 . شود هاي كاري را شامل مي ها و دستورالعمل نامه آيين

ها و نيز همكاري  آوري دادهدبه دليل محدوديت زماني موجود در گر، با اين وجود
آنهـا   ةتنها به بررسي نتايج كسب شد، ها و اطالعات مراكز پژوهشي در ارائه داده نپايي

توانـد گـواهي بـر     نيز ميآنها  نتايج مطلوب كسب شده همچنانكه ؛پرداخته شده است
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ايـن   ةنتـايج كسـب شـد   ، به بيان ديگـر  ؛باشدآنها  هاي داخليفرآيندوضعيت مناسب 
هـايي   خـود معلـول علـت   ، اند شدهررسي هاي اختصاصي ب كه از طريق شاخص، مراكز

هاي داخلـي مؤسسـات   فرآينداثرات ، لذا در اينجا ؛شوند ها ناميده ميفرآيندهستند كه 
  . است شدهبررسي آنها  پژوهشي از طريق بررسي نتايج

ذكر اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كـه نتـايج ارزيـابي برخـي از     ، با اين همه
تـوان بـا تحليـل     بـوده و مـي  آنها  طلوب يا نسبتاً مطلوبمبين وضعيت نام، ها شاخص
  . پي بردآنها  هاي مؤثر برفرآيندبه نقاط ضعف  ها اين شاخص وضعيت

 ؟استمراكز پژوهشي استان قم در بعد نتايج كسب شده چگونه  عملكرد. ۲
، در اين قسمت، ها در هر گونه ارزيابي عملكرد با توجه به اهميت تدوين شاخص

هاي  شاخص، هاوهشي بر اساس مأموريت و اهداف آنابي عملكرد مراكز پژبراي ارزي
 : زير مدنظر قرار گرفته است

  هاي تحقيقاتي مصوب و فعال تعداد طرح. ۱
شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله

، فعال بنيادي طرح تحقيقاتي مصوب و ۱,۴۷يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 
بـوده   ۰,۶۳و  ۰,۸۳، ۱,۰۷به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال

 هاي تحقيقاتي تحقيق و توسـعه مربـوط بـه سـال     اين نسبت در خصوص طرح. است
، ۱,۱۵بـه ترتيـب    ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هـاي   در مقايسه با نسبت سال ۱,۵يعني ، ۱۳۸۷
در ، ۲,۷۴يعنـي  ، ۱۳۸۷  هاي تحقيقاتي كاربردي سال و در خصوص طرح ۰,۵۴و  ۰,۸۰

را نشـان   ۰,۶۱و  ۰,۹۳، ۱,۱۲، نيز بـه ترتيـب   ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  مقايسه با سال
هاي تحقيقاتي مصوب از روند رشـد   اين امر حاكي از آن است كه تعداد طرح. دهد مي

 . ستنيز اين روند ادامه يافته ا ۱۳۸۷صعودي برخوردار بوده و در سال 
  يافته هاي تحقيقاتي خاتمه  تعداد طرح. ۲

شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله
در ، يافته بنيادي طرح تحقيقاتي خاتمه ۱,۶۱ يعني، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

 .وده استب ۰,۴۳و  ۰,۷۷، ۱,۲۰ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  مقايسه با نسبت سال
، ۱۳۸۷ هاي تحقيقاتي تحقيق و توسعه مربوط به سال اين نسبت در خصوص طرح

، ۰,۷۱، ۱,۱۵ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال ۱,۶۴يعني 
در مقايسه ، ۱,۵۸يعني ، ۱۳۸۷  هاي تحقيقاتي كاربردي سال و در خصوص طرح ۰,۴۹

اين . دهد را نشان مي ۰,۳۸و  ۰,۹۱، ۱,۱۴، رتيبتنيز ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  با سال
يافته از روند رشد صعودي  هاي تحقيقاتي خاتمه امر حاكي از آن است كه تعداد طرح

  . نيز اين روند ادامه يافته است ۱۳۸۷برخوردار بوده و در سال 
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 تعداد مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر داخلي. ۳
شود كه  مالحظه مي، به ميانگين چهارسالهدر بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص 

، ۱۳۸۷ترويجي در سال  -مقاله علمي ۰,۹۸ يعني، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 
بوده  ۰,۹۵و  ۱,۳۵، ۰,۷۲ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال

 يعني، ۱۳۸۷ پژوهشي سال -اين نسبت در خصوص مقاالت منتشرشده علمي .است
را  ۰,۷۵، ۱,۱۷، ۰,۸۵ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  ر مقايسه با نسبت سالد ۱,۲۳

 . استاين امر حاكي از وجود روند رو به رشد مقاالت انتشاريافته . دهد نشان مي
  تعداد مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر علمي خارجي. ۴

شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله
در مقايسه با نسبت ، مقاله خارجي ۰,۵۷يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

تعداد ، با اين حال ؛بوده است ۰,۵۷و  ۰، ۲,۸۶به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  سال
اين امر . بوده است پايينبسيار ، هاي مورد بررسي مقاالت خارجي ارائه شده در سال

پايگاه اطالعاتي روزآمد در خصوص مقاالت  نبودن: از دو عامل باشد تواند متأثر مي
با توجه به ، از اين رو ؛خارجي يا عدم تمايل پژوهشگران به ارائه مقاالتي از اين نوع

در آنها  هاي ها از دانش روز و نيز اشاعه اطالعات و يافته گيري پژوهشگاه ضرورت بهره
توجه بيشتري به ارائه مقاالت علمي خارجي  آنها كه الزم است، المللي سطوح ملي و بين

 . مبذول نمايند
  ها تعداد مقاالت منتشرشده در همايش. ۵

شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله
هاي داخلي در سال  مقاله همايش ۱,۸۸يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

 ۰,۳۶و  ۰,۷۴، ۱,۰۳ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  بت سالدر مقايسه با نس، ۱۳۸۷
يعني ، ۱۳۸۷هاي خارجي سال اين نسبت در خصوص مقاالت همايش. بوده است

را  ۰,۰۳و  ۰,۵۵، ۱,۵۶ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال۱,۸۶
ه با مقاالت هاي داخلي در مقايس تعداد مقاالت همايش، با اين حال ؛دهد نشان مي
تمهيداتي در  كه هاي خارجي در سطح باالتري قرار داشته و الزم است همايش

فراهم ، هاغيب پژوهشگران ارائه مقاله در آنها و تر رساني اين همايش خصوص اطالع
  . شود
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  تعداد كتب انتشاريافته. ۶
شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله

در مقايسه ، ۱۳۸۷كتاب تأليفي در سال  ۱,۲۸يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 
اين . بوده است ۰,۶۲و  ۰,۹۶، ۱,۱۴به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  با نسبت سال

در مقايسه با نسبت ۰,۹۸يعني ، ۱۳۸۷شده سال هاي ترجمه نسبت در خصوص كتاب
بررسي . دهد را نشان مي ۰,۸۰و  ۱,۵۱، ۰,۷۱به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶هاي  سال
با اين  است؛هاي تأليفي  هاي مذكور حاكي از وجود روند رشد صعودي كتاب داده
توجه بيشتري  كه بسيار محدود بوده و الزم است، شده هاي ترجمه تعداد كتاب، حال

 . شودها مبذول  گونه كتاب به انتشار اين
 يافته هاي پژوهشي خاتمه تعداد طرح. ۷

شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله
، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۱,۶۶يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

اين امر حاكي از روند رو به . بوده است ۰,۳۴و  ۰,۷۷، ۱,۲۴به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵
 . ورد بررسي بوده استهاي م هاي پژوهشي در سال رشد انجام طرح

علمي كه در راهنمايي دانشجويان تحصيالت تكميلي  هيئت يتعداد اعضا. ٨
  مشاركت دارند

شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله
، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۱,۴۸يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

اين امر حاكي از روند رو به رشد . بوده است۰,۴۶و  ۰,۹۲، ۱,۱۴ترتيب به  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵
علمي در راهنمايي دانشجويان تحصيالت تكميلي در طول  هيئت يمشاركت اعضا

 . هاي مورد بررسي بوده است سال
علمي كه در انجام تحقيقات در ساير مراكز علمي و  هيئت يتعداد اعضا. ٩

  اند داشته تحقيقاتي داخلي و خارجي همكاري
شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله

، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۱,۱۴يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 
وضعيت شاخص ، با اين حال ؛بوده است ۰,۷۱و  ۰,۹۲، ۱,۲۲به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵

كننده در  علمي همكاري هيئت يتعداد اعضاحاكي از كاهش  ۱۳۸۷مذكور در سال 
تدابيري در خصوص افزايش تعامالت علمي و  كه انجام تحقيقات بوده و الزم است

 . علمي با ساير مراكز پژوهشي فراهم شود هيئت يتحقيقاتي اعضا
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علمي يا محققاني كه براي انجام تحقيقات از ساير مراكز  هيئتتعداد اعضاء . ١٠
  اند دعوت شده

شود كه  مالحظه مي، بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارسالهدر 
، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۱,۴۵يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

اين امر حاكي از روند رو به . بوده است ۰,۴۸و  ۰,۸۹، ۱,۱۸به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵
ه از ساير مراكز در طول علمي و محققان دعوت شد هيئت يرشد دعوت اعضا

  . هاي مورد بررسي بوده است سال
  هاي علمي تخصصي برگزارشده تعداد كارگاه. ١١

شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله
، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۱,۲۶يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

اين امر حاكي از روند رو به رشد . بوده است ۰,۸۴و  ۱، ۰,۸۹ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵
 . هاي مورد بررسي بوده است هاي علمي تخصصي در طول سال برگزاري كارگاه

  هاي علمي برگزارشده تعداد گردهمايي. ١٢
شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله

، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۱,۳۶يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 
اين امر حاكي از روند رو به . بوده است ۰,۷۴و  ۰,۸۵، ۱,۰۵به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵

 . هاي مورد بررسي بوده است هاي علمي در طول سال رشد برگزاري گردهمايي
  هاي علمي و جلسات مباحثه تعداد سخنراني. ١٣

شود كه  مالحظه مي، ن شاخص به ميانگين چهارسالهدر بررسي نسبت نرخ رشد اي
، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۰,۸۷يعني ، ۱۳۸۷نسبت به دست آمده در سال 

روند شاخص ، با اين وجود ؛بوده است ۰,۸۲و  ۱,۱۲، ۱,۱۹به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵
الزم ، رو از اين ؛نيز تنزل يافته است ۱۳۸۷مذكور به صورت تناوبي بوده و در سال 

تمهيداتي به منظور بهبود وضعيت شاخص مذكور به انجام رسيده و تعامالت كه است 
هاي علمي و برگزاري  علمي مراكز پژوهشي از طريق ارائه سخنراني هيئت يعلمي اعضا

 . جلسات مباحثه افزايش يابد
  ها و افتخارات پژوهشي اخذشده تعداد رتبه. ١٤

شود  مالحظه مي، اخص به ميانگين چهارسالهدر بررسي نسبت نرخ رشد اين ش 
هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۰,۸۶يعني ، ۱۳۸۷كه نسبت به دست آمده در سال 
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در ، با اين وجود ؛بوده است ۰,۸۶و  ۱,۱۴، ۱,۱۴به ترتيب  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۶
هاي علمي و پژوهشي  ها و افتخارات پژوهشي در جشنواره خصوص كسب رتبه

هاي  به پرورش قابليت كه وضعيت نامطلوبي وجود داشته و الزم است، المللي بين
 . شودها توجه بيشتري مبذول  علمي پژوهشگاه هيئت يعلمي و پژوهشي اعضا

  تعداد عناوين كتب و نشريات منتشر شده. ١٥
شود كه  مالحظه مي، در بررسي نسبت نرخ رشد اين شاخص به ميانگين چهارساله

، ۱۳۸۶هاي  در مقايسه با نسبت سال، ۱,۰۸يعني ، ۱۳۸۷ال نسبت به دست آمده در س
اين امر حاكي از روند رو به . بوده است ۰,۸۲و  ۱,۱۲، ۰,۹۸ترتيب ب ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵

خالصه نتايج . هاي مورد بررسي بوده است رشد انتشار كتب و نشريات در طول سال
  . ارزيابي مؤسسات پژوهشي در جدول زير ارائه شده است

  
  خالصه نتايج ارزيابي مؤسسات پژوهشي )۱(اره جدول شم

ميانگين چهار سال١٣٨٧١٣٨٦١٣٨٥١٣٨٤ متغيرهاي مورد بررسيرديف

نرخ 
٨٧رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

نرخ 
٨٦رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

نرخ 
٨٥رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

نرخ 
٨٤رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

١ 
هاي تعداد طرح

تحقيقاتي 
وب و فعالمص

 ٠,٦٣ ١,٠٧٠,٨٣ ١,٤٧ ١٦٩١٢٣٩٦٧٣١١٥,٢٥بنيادي
تحقيق و
 ٠,٥٤ ٠,٨٠ ١,١٥ ١,٥٠ ١١٤,٧٥ ٦٢ ١٧٣١٣٢٩٢ توسعه

 ٠,٦١ ١,١٢٠,٩٣ ٣١٦٢٦٤٢١٩١٤٥٢٣٦٢,٧٤كاربردي

٢ 
هاي تعداد طرح

تحقيقاتي 
 يافته خاتمه

 ٠,٤٣ ١,٢٠٠,٧٧ ١,٦١ ٨٦٦٤٤١٢٣٥٣,٥بنيادي
ق وتحقي

 ٠,٤٩ ٠,٧١ ١,١٥ ١,٦٤ ٥٤,٧٥ ٢٧ ٣٩ ٦٣ ٩٠ توسعه

 ٠,٣٨ ١,١٤٠,٩١ ١٦٧١٢١٩٦٤٠١٠٦١,٥٨كاربردي

٣ 

تعداد مقاالت
منتشر شده در 
مجالت معتبر 

 داخلي

علمي ـ
 ٠,٩٥ ١,٣٥ ٠,٧٢ ٠,٩٨ ١٩٣١٤١٢٦٦١٨٨١٩٧ ترويجي

علمي ـ
 ٠,٧٥ ١,١٧ ٠,٨٥ ١,٢٣ ٣٧٩٢٦٢٣٦١٢٣٢٣٠٨,٥ پژوهشي

٤ 
تعداد مقاالت منتشر شده در
 ٠,٥٧ ٠,٠٠ ٢,٨٦ ٠,٥٧ ١,٧٥ ١ ٠ ٥ ١ مجالت معتبر علمي خارجي

٥ 
تعداد مقاالت
منتشرشده در 

 هاهمايش

 ٠,٣٦ ١,٠٣٠,٧٤ ١٥٣٨٤٦٠٢٩٨١,٥١,٨٨داخلي

 ٠,٠٣ ٠,٥٥ ١,٥٦ ١,٨٦ ٣٦,٥ ١ ٢٠ ٥٧ ٦٨ خارجي

٦ 
تعدادكتب
 انتشار يافته

 ٠,٦٢ ١,١٤٠,٩٦ ١٠٥٩٤٧٩٥١٨٢,٢٥١,٢٨تأليف
 ٠,٨٠ ٠,٧١١,٥١ ١١٨١٧٩١١,٢٥٠,٩٨ترجمه
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ميانگين چهار سال١٣٨٧١٣٨٦١٣٨٥١٣٨٤ متغيرهاي مورد بررسيرديف

نرخ 
٨٧رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

نرخ 
٨٦رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

نرخ 
٨٥رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

نرخ 
٨٤رشد 
به 

ميانگين 
چهار 
 سال

٧ 
هاي پژوهشي خاتمهتعداد طرح

 ٠,٣٤ ٠,٧٧ ١,٢٤ ١,٦٦ ٢٣٢,٥ ٣٨٥٢٨٩١٧٨٧٨ يافته

٨ 
علمي كه درهيئتتعداد اعضاء

راهنمايي دانشجويان تحصيالت
 تكميلي مشاركت دارند

٠,٤٦ ٠,٩٢ ١,١٤ ١,٤٨ ٣٢,٥ ١٥ ٣٠ ٣٧ ٤٨ 

٩ 

علمي كه درهيئتتعداد اعضاء
انجام تحقيقات در ساير مراكز 
علمي و تحقيقاتي داخلي و 

 اندخارجي همكاري داشته

٠,٧١ ٠,٩٢ ١,٢٢ ١,١٤ ٦٣ ٤٥ ٥٨ ٧٧ ٧٢ 

١٠ 

علمي و ياهيئتتعداد اعضاء
محققاني كه براي انجام 

تحقيقات از ساير مراكز دعوت 
 اندشده

٠,٤٨ ٠,٨٩ ١,١٨ ١,٤٥ ٤٧١٣٨٤٢٨٩١٥٦٣٢٥ 

١١ 
هاي علميتعداد كارگاه

 ٠,٨٤ ١,٠٠ ٠,٨٩ ١,٢٦ ٥٧ ٤٨ ٥٧ ٥١ ٧٢ تخصصي برگزارشده

١٢ 
هاي علميتعداد گردهمايي

 ٠,٧٤ ٠,٨٥ ١,٠٥ ١,٣٦ ٨٥,٥ ٦٣ ٧٣ ١١٦٩٠ برگزارشده

١٣ 
هاي علمي وتعداد سخنراني

 ٠,٨٢ ١,١٢ ١,١٩ ٠,٨٧ ٥٢٩٧٢٢٦٧٥٤٩٥٦٠٥,٢٥ جلسات مباحثه

١٤ 

ها و  تعداد رتبه
افتخارات 

پژوهشي اخذ 
 شده

هايجشنواره
علمي و 

پژوهشي ملي
٠,٨٦ ١,١٤ ١,١٤ ٠,٨٦ ٧ ٦ ٨ ٨ ٦ 

هايجشنواره
علمي و 
پژوهشي 

 الملليبين

٠ ٠ ٠ ٠      

١٥ 
تعداد عناوين كتب و نشريات

 ٠,٨٢ ١,١٢ ٠,٩٨ ١,٠٨ ٨٥ ٧٠ ٩٥ ٨٣ ٩٢ منتشر شده

  
سب در خصوص ارزيابي عملكرد مراكز پژوهشي چارچوب ادراكي منا. ٣

 ؟يستچ
عملكرد مراكز ، در پژوهش حاضر، هاي قبل مطرح شد گونه كه در قسمت همان

با اين حال الزم است  ؛ها و نتايج مورد بررسي قرار گرفتفرآيندپژوهشي بر مبناي 
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الي ارائه شود تا بر اين اساس بتوان به تعآنها  ارچوب مشخصي در خصوص ارزيابيچ
  . و بالندگي اين مراكز كمك نمود

ارزيابي عملكرد به عنوان يك فعاليت رسمي و تحت مسئوليت يك سازمان دولتي 
وزيـران مـورد توجـه قـرار      هيئتبا تشكيل مركز ارزشيابي در  ۱۳۴۹در ايران در سال 

در سطوح سازماني متنوعي ، ي عملكرد به فراخور وضعيتبارزشيا ،متعاقب آن. گرفت
ثبات ارزيـابي عملكـرد در سـطح سـازماني را     . رض تغييرات زيادي قرار گرفتدر مع
هـاي   هـاي تحـول اداري تحـت عنـوان نظـام      توان مطرح شدن آن در قالب برنامـه  مي

  . دانست ۱۳۸۱مديريتي در سال 
 فرآينـد : توان بـدين گونـه ترسـيم كـرد     ارزيابي عملكرد در مفهوم كالن آن را مي 

اوت در مورد خدمات دولتي كه به منظور آگاهي از تـوان  گذاري و قض ارزش، سنجش
و ايفـاي وظـايف محولـه ايـن     نيازهـاي مـردم    ي در پاسـخگويي بـه  دولتهاي  دستگاه
گيـري از   سعي بر آن است كـه ضـمن بهـره    فرآينددر اين . رسد ها به انجام مي دستگاه

، يـت مشـاركت و جامع ، مـداري  تخصـص ، اسـتمرار ، سازي تصميم، مندي اصول غايت
بـه  شماي كاملي از وضعيت موجود نظام مورد ارزيابي فراهم شـده و تمهيـدات الزم   

  . فراهم شودآنها  افزايش كيفيت عملكردي و پاسخگويي منظور
روند  ةشود كه نقش آن در مقايس ضرورت ارزيابي عملكرد از آنجا آشكار مي 

، ها ص ظرفيتتشخي هاي متوالي به منظور هاي اجرايي در دوره عملكرد دستگاه
هاي اجرايي در  شناخت توانايي دستگاه، هاي بهبود و تعالي آنها ها و زمينه توانايي

حصول اطمينان از انطباق عملكرد ، ها و اهداف محوله دستيابي به مأموريت
اخذ ، قوانين و ساير مستندات تعيين شده، ها سياست، ها هاي اجرايي با برنامه دستگاه

هاي كالن و  سياست، ساله ۲۰انداز  قيت و اثربخشي چشمبازخورد از ميزان موف
هاي الزم براي استقرار نظام خود ارزيابي  ايجاد زمينه ،و در نهايت ،هاي توسعه برنامه

از ، با توجه به اينكه مراكز پژوهشي. هاي اجرايي مورد مالحظه قرار گيرد در دستگاه
لذا بايستي ، شوند ي محسوب ميفنّاورتحقيقات و ، جمله واحدهاي تابعه وزارت علوم

هاي كلي عملكرد  مستقر شده و منطبق با سياستآنها  هاي ارزيابي عملكرد در رويه
الزم است كه نظام ارزيابي عملكرد به مثابه يك سيستم ، از اين رو ؛وزارت متبوع باشد

براي ها و بروندادهاي خاصي نيز فرآيند، دروندادها، مورد توجه قرار گيرد و به تبع آن
هر چند در اين پژوهش بر ابعاد اختصاصي ارزيابي عملكرد توجه . آن متصور شود

قادرسازها و ، بهتر  ها و يا به عبارت اما الزم است كه زيرساخت، شده است
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نظام ارزيابي عملكرد مؤسسات ، بر اين اساس ؛توانمندسازها نيز مد نظر قرار گيرد
هاي سيستم تأكيد  حقق اهداف و مأموريتداراي دو بعد اختصاصي كه بر ت، پژوهشي

ها و توانمندسازهاي الزم براي تحقق اثربخش و  و عمومي كه بر زيرساخت ،دارد
  . خواهد بود، كاراي اهداف متمركز است

  گيري بندي و نتيجه جمع 
نقش ، علم ةها و مؤسسات پژوهشي به عنوان نهادهاي تحقيق و توسع پژوهشگاه

اين . ها و تحقيقات در كشور را به عهده دارند مهمي در هدايت و راهبري پژوهش
توانند  ارزيابي و بازخورد دقيق و شفاف مي، اجرا، ريزي در صورت برنامه، مؤسسات

 
تعيين مراجع . 1

  : ارزيابي عملكرد
ها و  سياست 

هاي محوري  مأموريت
  دولت

هاي رئيس  برنامه 
  جمهور و وزيران

هاي  گيري جهت 
 هاي توسعه برنامه

اهداف كمي  
 هاي توسعه برنامه

قانون مديريت  
 خدمات كشوري

 

تجزيه و تحليل. 9
ها بر مبناي  شاخص

  : ميزان تحقق
ها و  سياست 

هاي محوري  تمأموري
  دولت

هاي رئيس  برنامه 
  جمهور و وزيران

هاي  گيري جهت 
 هاي توسعه برنامه
اهداف كمي  

 هاي توسعه برنامه
مندرجات قانون  

مديريت خدمات 
 كشوري

  تدوين گزارش. 10

 ريزي برنامه

يابي و بازخوردعارضه

اجراتجزيه و تحليل

 
كردن عوامل  مشخص. 2

  مورد ارزيابي
هاي  تعيين شاخص. 3

ي براي هر يك از كليد
  عوامل

هاي مورد  تعيين داده. 4
نياز براساس متغيرهاي 

  ها اصلي شاخص
تعيين منبع گردآوري  .2

ها و تدوين  داده
 گيري ابزارهاي اندازه

 
گردآوري .6

هاي  پرسشنامه
دهي  وزن

هاي  شاخص
  اختصاصي

گردآوري .7
هاي  پرسشنامه

هاي  داده
هاي  شاخص

  اختصاصي
عودت .8

ها و نتايج  پرسشنامه
  ها جهت بازبيني داده

چارچوب ادراكي ارزيابي )1(ارهنمودار شم
عملكرد در مراكز پژوهشي
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هاي پژوهشي و ارائه خدمات  هاي خود در حوزه با انجام كارا و اثربخش مأموريت
زماني قادرند به آنها  ،با اين وجود ؛آورند زمينه تحقق آنها را فراهم ،تخصصي
هاي فرآيندط به هاي مربو جامه عمل پوشانند كه كاستي هاي محوله خود مأموريت

تالش نمايند؛ چرا كه آنها  را شناسايي نموده و در جهت رفع داخلي و نتايج خويش
 ها تأثير فعاليتتوانند تا حد زيادي در روند  نقاط ضعف و مشكالت موجود مي

ها و حصول به اهداف را با شكست  انجام فعاليت، گذاشته و ضمن ايجاد اختالل
شناخت وضعيت موجود با هدف شناسايي نقاط  ،گام اول در اين زمينه. مواجه نمايند

ريزي  انداز و مسير آينده و برنامه ها و تهديدها و ترسيم چشم فرصت، قوت و ضعف
اين هدف نيز جز با ارزيابي دقيق و  حصول به. راهبردي براي رسيدن به آن است

  . نيستدار ميسر  نظام
شناسي عملكرد مراكز پژوهشي از طريق ارزيابي  آسيب در پژوهش حاضر نيز

نتايج ارزيابي مراكز مذكور نيز مؤيد روند روبه رشد همچنين . عملكرد به انجام رسيد
توان  مي ،در مجموع. استهاي مورد ارزيابي  و ثبات عملكردي در حوزه شاخص

ها و پژوهشگران براي دستيابي به جايگاه واقعي خود بايستي  پژوهشگاه كه گفت
همواره در صدد شناخت و بهبود عملكرد خود باشند تا از اين طريق بتوانند خدمات 

خالصه نتايج ارزيابي . بيشتر و مفيدتري را در عرصه توليد و اشاعه دانش ايفا نمايند
هاي  محدوديت، در خاتمه. ارائه شده است) ۱۶(در جدول مراكز پژوهشي استان قم 

  : توان به شرح زير برشمرد فراروي پژوهش حاضر و پيشنهادهاي منتج از آن را مي
  

   ها محدوديت
محدود بودن تعداد مؤسسات پژوهشي مورد بررسي و عدم امكان تعميم نتايج  .1

 به ساير مؤسسات استان مورد بررسي؛
 ؛پژوهش محدود بودن زمان اجراي .2
شناسي عملكرد مراكز  محدود بودن منابع علمي داخلي در خصوص آسيب .3

 .پژوهشي
  پيشنهادها

ها و مراكز پژوهشي به  هاي ارزيابي عملكرد در پژوهشگاه تشكيل كميته .1
 ؛هاي ارزيابي عملكرد در اين مراكز سازي رويه منظور نهادينه
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ز تدارك تمهيداتي به ها و ني المللي پژوهشگاه توجه بيشتر به تعامالت بين .2
 ؛المللي در مجامع بينآنها  منظور حضور هر چه بيشتر پژوهشگران و مقاالت پژوهشي

ها و مراكز  هاي ارزيابي عملكرد پژوهشگاه تعيين استانداردهاي شاخص .3
 ؛پژوهشي

 ؛ها و مراكز پژوهشي طراحي مدلي به منظور ارزيابي عملكرد پژوهشگاه .4
ها و  آميخته در ارزيابي عملكرد پژوهشگاه استفاده از روش تحقيق كيفي و .5

 ؛مراكز پژوهشي
ها و  هاي داخلي پژوهشگاهفرآيندهاي ارزيابي عملكرد  سازي رويه نهادينه .6

هاي معاونت توسعه مديريت و ارزيابي عملكرد  مراكز پژوهشي با متابعت از رويه
 .رياست جمهوري
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  منابع
مجموعه مقاالت همايش . ايرانمشكالت تحقيقات در ). ۱۳۷۲( محمد، ايرانمنش

مركز آموزش و تحقيقات : تهران. سراسري مراكز تحقيق و توسعه صنايع كشور
  . صنعتي ايران

  . ني نشر: تهران. چاپ بيست و يكم. مديريت عمومي). ١٣٨٣( سيد مهدي، الواني
. ليارزيابي دروني و كاربرد آن در بهبود مستمر كيفيت آموزش عا). ۱۳۷۴( عباس، بازرگان

  .۴و  ۳شماره . سال سوم. ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهش و برنامه
جايگــاه پــژوهش در آمــوزش عــالي و نقــش آن در توســعه ). ۱۳۷۶( صــادق، بختيــاري

: تهران. مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران. اجتماعي - اقتصادي
  . انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي

شناسـي   گزارش آسيب). ۱۳۸۷( آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور بخش ارزشيابي
ابعاد عمومي ( ۱۳۸۷ي در سال فنّاورارزيابي كالن عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و 

  ). و اختصاصي
). ١٣٨٤( در حاشيه دومين همايش ملي مديريت عملكرد نظارت بر عملكرد مديران

  . ١٥٨شماره . سال چهاردهم. تدبير
ترجمه سـيد محمـد   . چاپ دوم. مباني مديريت. ديويد اي، سنزو دي، پي تيفناس، رابينز

دفتـر  : تهـران ). ۱۳۸۲( بهـروز اسـراري ارشـاد   ، محمـدعلي حميـد رفيعـي   ، اعرابي
  . هاي فرهنگي پژوهش

و  قاتيتحق، وزارت علومارزيابي عملكرد مؤسسات پژوهشي ). ١٣٨٥( مژده، رحماني
  .پاييز و زمستان. ٣٨شماره . رهيافت. ١٣٨٣ي سال فنّاور

هـاي تحقيـق در علـوم     روش). ١٣٨٣( الهـه ، عبـاس؛ حجـازي  ، زهره؛ بازرگان، سرمد
  .آگاه: تهران. چاپ دهم. رفتاري

بررسي مشكالت موجود در انجام پژوهش از نظر اعضاء هيئت ). ١٣٧٢( زهره، سهرابي
رشد دانشگاه نامه كارشناسي ا پايان. هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران علمي دانشكده

 .علوم پزشكي ايران
بررسي عوامل بازدارنده و تنگناهاي مربوط به ). ۱۳۷۳( ابراهيم، يگلسفيد شمسايي

. هاي كشاورزي كشور علمي دانشكده هيئتهاي علمي پژوهشي اعضاي  فعاليت
  .دانشگاه تربيت مدرس. ارشد نامه كارشناسي پايان
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انساني از ديدگاه  هاي علوم رشته بررسي مشكالت تحقيق در). ۱۳۷۰( عباس، صادقي
. نامه كارشناسي ارشد پايان. هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان اساتيد دانشكده
  .دانشگاه اصفهان

 فرآينـد نقش دانشـگاه و پـژوهش دانشـگاهي در    ). ۱۳۸۳( صدور، عباس؛ انوري، صادقي
پـژوهش و  مؤسسـه  . جلد اول. مجموعه مقاالت آموزش عالي و توسعه پايدار. توسعه
  . انتشارات فرهنگ دهخدا، ريزي آموزش عالي برنامه
شناسايي موانع و مشكالت پژوهش در ). ۱۳۷۹( حميد، نژاد رضا؛ آقا علي، قراخانلو

پژوهشكده تربيت بدني و علوم . هاي ايران تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه
 .ورزشي

مجموعه مقـاالت  . و توسعه پايدار آموزش عالي) ١٣٨٣( حميدرضا، جعفر؛ آراسته، كيواني
ريزي آموزش عـالي و انتشـارات    مؤسسه پژوهش و برنامه: تهران). جلد دوم(همايش 

  . فرهنگ دهخدا
مفاهيم، اصول، : ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي ).١٣٨٦( رضا و همكاران، محمدي
 .سازمان سنجش آموزش كشور: تهران .ها، معيارها روش
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